
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 79,170,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,915,860 บาท
งบบุคลากร รวม 7,342,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  
 
    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   
และรองนายกเทศมตรี   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก    
เทศมนตรี   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ /ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ประธานสภาเทศบาล, 
รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,494,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,910,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 8 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 156,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล /
รองปลัดเทศบาล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/  
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/หัวหน้าฝ่ายธุรการ/หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน   1  อัตรา  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 847,920 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 6  อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
จํานวน 6 อัตรา   
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เงินอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง ทีได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที  

งบดําเนินงาน รวม 3,412,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทน  
ให้แก่ประชาคม และผู้ทําประโยชน์อืนแก่เทศบาล  ฯลฯ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ค่าใช้สอย รวม 1,737,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป จํานวน 108,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป
ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 414,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่ 
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, 
ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ ค่าต้อนรับคณะบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ   และพิธีการต่างๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 110,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง   
ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีเดินทางไปประชุม อบรม  สัมมนา 
ศึกษาดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร จํานวน 7,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวารสารต่างๆ 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สําหรับพิธี และโอกาส
สําคัญต่างๆ

จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
สําหรับพิธีและโอกาศสําคัญต่างๆ 
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โครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตําบบลรังกาใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ เช่น ค่าอาหาร  ทีพัก สถานที  ค่าวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
ลงวันที 5 สิงหาคม 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 52 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมการเลือกตังของท้องถิน จํานวน 700,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเลือกตัง
ของท้องถิน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 21  ลําดับที 1  

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ในชุมชน เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
ลงวันที 5 สิงหาคม 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 54 ลําดับที 3     

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

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 125,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ แฟ้ม
ปากกา  ดินสอ  กระดานไวท์บอร์ด  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร นําดืม ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด    
ผงซักฟอก  สบู่ ฯลฯ   

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี   นํามันเครือง ฯลฯ
   

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:51:43 หน้า : 3/53



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 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุ ประเภท
ต่างๆ  

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

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์และค่าโดเมนต์เว็บไซต์   
ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่   

งบลงทุน รวม 135,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 3 ตัว จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีบาร์พนักพิงสูง จํานวน 3 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
1. โครงสร้างมันคงแข็งแรง บุด้วยฟองนํา ตัดขึนรูป หุ้มด้วยหนังเทียม
สีดํามีทีท้าวแขน ในส่วนทีวางแขนหุ้มด้วยหนังเทียมสีดํา
2. ขนาด  65x80x118  เซนติเมตร
3. เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองนําขึนรูปหุ้มหนังเทียมสีดํา
4. มีล้อเลือน 5 ล้อในแนว 5 แฉก  
5. มีทีปรับสําหรับโยกได้  หมุนได้   ปรับขึนลงได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 25 ลําดับที 1    
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครือง

จํานวน 28,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  18,000 บีทียู
2.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
   - ชนิดตังพืนหรือแขวน
   - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 
(ครังที 57) เมือวันที 14  มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน 
โดยให้พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ
   - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
   - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ 
(บีทียูต่อวัตต์)
ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 26 ลําดับที 6    

ชุดรับแขกแบบหนังเทียม  จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขกแบบหนังเทียม จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. เก้าอีโซฟาทรงเหลียม ทันสมัย เบาะหนังพียูหรือพีวีซี หุ้มอย่างดี  
2. เก้าอีโซฟาสามทีนัง  จํานวน  1  ตัว
3. เก้าอีโซฟาหนึงทีนัง จํานวน  2  ตัว
4. โต๊ะกลาง พืนเป็นกระจก  จํานวน  1  ตัว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2 หน้าที 25  ลําดับที 4  
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ชุดรับแขกหวาย จํานวน 1 ชุด จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือขุดรับแขกหวาย จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. เก้าอีหวายสามทีนัง  พร้อมเบาะ  จํานวน  1  ตัว
2. เก้าอีหวายหนึงทีนัง พร้อมเบาะ  จํานวน  2  ตัว
3. โต๊ะกลางพืนกระจก  จํานวน  1  ตัว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2  หน้าที 25  ลําดับที 5  
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 4 ตู้ จํานวน 22,000 บาท
-เพือจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  4 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 25 ลําดับที 3       

โต๊ะทํางาน จํานวน  2 ตัว จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ขนาดกว้าง  153 เซนติเมตร  ลึก  77 เซนติเมตร  สูง  74  เซนติเมตร
2. ลินชักด้านซ้ายและขวา  ด้านละ  3 ลินชัก ลินชักกลาง 1 ลินชัก  
พร้อมกุญแจ   ล็อกลินชัก 3 ชุด
3. ผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 25 ลําดับที 2

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 822,620 บาท
งบบุคลากร รวม 712,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 712,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 391,080 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา

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

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนและเทศบัญญัติต่างๆ จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนและเทศบัญญัติต่างๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเข้าเล่ม  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/
ว 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 เรือง  การจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 133 ลําดับที 9

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง  
ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีเดินทางไป
ประชุม อบรม  สัมมนาศึกษาดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประชาคม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม เช่น ค่าจัดทําเอกสาร 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 132 ลําดับที 5

งานบริหารงานคลัง รวม 3,866,020 บาท
งบบุคลากร รวม 3,201,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,201,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,210,100 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 7 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล     
จํานวน 7 อัตรา ,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง/  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,960 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 4 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,860 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง   
จํานวน 4  อัตรา     

งบดําเนินงาน รวม 649,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, 
ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที  
เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล  พ.ศ. 2497
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 135 ลําดับที 15
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษี  เช่น ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ค่าครุภัณฑ์อืนๆ ค่าตอบแทนนอกเวลาทํา
การ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 136 ลําดับที 16
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีเดินทางไปประชุม
อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
การชําระภาษี เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล  พ.ศ. 2497
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 135 ลําดับที 14

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

ค่าวัสดุ รวม 281,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แบบพิมพ์ กระดาษ  
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   

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 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ขนาดสูง 86.5 เซนติเมตร ยาว 118 เซนติเมตร ลึก 40.5 เซนติเมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 176 ลําดับที 9
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี
1.มือจับชนิดบิด  
2.มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชัน  
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 176 ลําดับที 10  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,640,820 บาท
งบบุคลากร รวม 907,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 907,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 307,620 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 608,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบียประกัน เป็นต้น
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง   
ค่าพาหนะ  ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนาดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 89 ลําดับที 3
โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.ตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. 
ตําบลรังกาใหญ่ เช่น ค่าเบียเลียง อปพร. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 88 ลําดับที 1
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม  อปพร.
เช่น ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้าที 41  ลําดับที 1 
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โครงการรณรงค์ ป้องกันและอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและอบรม
ให้ความรู้เกียวกับยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งิสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 6
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าเบียเลียง อปพร. ค่าสถานที ค่านํา ค่าไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่ อปพร. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 89 ลําดับที 4

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

ค่าวัสดุ รวม 232,200 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก
หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 87,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
   

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

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมี สําหรับเติมถังดับเพลิง และค่าวัสดุต่างๆ
เกียวกับการดับเพลิง

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุประเภท
ต่างๆ   
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที ขนาด 10 วัตต์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที ขนาด 10 วัตต์ 
จํานวน 1 เครือง พร้อมสายส่งสัญญาณและติดตัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดกําลังส่ง 10 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครือง เพาเวอร์
ซัพพลาย ไมโครโฟน
2. ย่านความถีส้าหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 Mhz
อุปกรณ์ติดตังครบชุด หนังสือคู่มือ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 27 ลําดับที 13

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ท่อดูดนําดับเพลิง จํานวน  1 เส้น จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือท่อดูดนําดับเพลิง จํานวน 1 เส้น 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีขนาด 3.5 นิว ยาว 15 เมตร 
2. ชนิดยางมีขดลวดภายในตามยาว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 27  ลําดับที 10

หัวฉีดนําดับเพลิง ชนิดด้ามปืน แบบปรับระดับนําได้ จํานวน 1 หัว จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิง ชนิดด้ามปืน แบบปรับระดับนําได้
จํานวน 1 หัว โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. หัวฉีดด้ามปืน
2. ปรับระดับของนําได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง  ฉบับที 2 หน้าที 27  ลําดับที 11 
     

หัวฉีดนําดับเพลิง ชนิดลําตรง แบบทองเหลือง จํานวน 1 หัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิง ชนิดลําตรง แบบทองเหลือง 
จํานวน 1 หัว โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ชนิดลําตรง แบบทองเหลือง
2. ขนาด 1.5 นิว ยาว 10 นิว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 27  ลําดับที 12
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
พิมาย 5

จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 58 ลําดับที 1

โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แก่โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0816.5/ว 2726  ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 58 ลําดับที 1 
โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แก่โรงเรียนบ้านพุทรา จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านพุทรา 
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 58 ลําดับที 1 
โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แก่โรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม 
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 58 ลําดับที 1 
โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แก่โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 58 ลําดับที 1 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 15,299,116 บาท
งบบุคลากร รวม 5,346,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,346,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,560,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  จํานวน 11 อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นักบริหารงานการศึกษา
/หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,545,960 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 9 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,060 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
จํานวน 9 อัตรา    

งบดําเนินงาน รวม 5,223,096 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
ค่าใช้สอย รวม 2,377,620 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 118,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน   และค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เป็นต้น  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 130,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
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ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 96 ลําดับที  25    

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 2,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16(10) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 96 ข้อ 26 )     

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี  เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่ารางวัลการแสดง ค่าอาหาร 
และเครืองดืม ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 92 ลําดับที 14    

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เช่น ค่าป้ายเฉลิมพระเกียรติ รางวัลการแสดง ค่าพลุ ดอกไม้ เทียนไข  
ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 93 ลําดับที 15    

โครงการจัดซือหนังสือ นิตยสาร ให้กับทีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้านและบ้าน
ท้องถินรักการอ่าน

จํานวน 90,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือ นิตยสาร ให้กับทีอ่านหนังสือ
ประจําหมู่บ้านและบ้านท้องถินรักการอ่าน เช่น หนังสือ นิตยสาร 
วารสารต่างๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่าน ที มท 0816.5/
ว 1685 ลงวันที 7 มิถุนายน 2561     
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนทีสุด ที นม 0023.3/
ว 6449 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560     
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนทีสุด ที นม 0023.3/
ว 8396 ลงวันที 16 พฤศจิกายน 2560     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (31) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติมและแปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที  42  ลําดับที 1     
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โครงการนําเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนําเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียน
รู้เสริมประสบการณ์ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ        
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
(10)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 94 ลําดับที 18     

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน ของคณะผู้บริหาร  
เจ้าหน้าทีและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 17,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานมหกรรมท้องถิน
ของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าทีและบุคลากรทางการศึกษา  เช่น  ค่าพาหนะ 
ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ฯลฯ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557  
-เป็นไปแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 95  ลําดับที 19

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนตําบลรังกาใหญ่ เช่น ค่าอาหารว่างและ เครืองดืม ค่า
อาหาร  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  93 ลําดับที 16     

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน "ทีอ่านหนังสือท้องถินรักการอ่าน" จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
ทีอ่านหนังสือท้องถินรักการอ่าน  เช่น ค่าหนังสือ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ      
-เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560 - 2564     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 12 ลําดับที 1     
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,603,420 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่  
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบ 1,078,000 บาท       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 95 ข้อ 21 
 
2. ค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) งบประมาณ 374,000 บาท     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 96 ข้อ 24 

3. ค่าหนังสือ (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) งบประมาณ 26,800 บาท 

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 
งบประมาณ 26,800 บาท

5. ค่าเครืองแบบนักเรียน(อัตราคนละ 300 บาท/ปี) 
งบประมาณ 40,200 บาท

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อัตราคนละ 430 บาท/ปี) 
งบประมาณ 57,620 บาท 
      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ 
รถยนต์ เก้าอี เครืองปรับอากาศ ฯลฯ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    

ค่าวัสดุ รวม 2,693,476 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  ฯลฯ   

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,492,976 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
งบประมาณ 2,071,412  บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 22 

-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งประมาณ 421,564  บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 96  ลําดับที 23

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นโปรแกรม  
และอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุประเภทต่างๆ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 92,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่ 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่   

งบลงทุน รวม 405,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 2 ตัว จํานวน 5,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอี จํานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี     
1. มีทีท้าวแขนโครเมียม     
2. มีโช๊คปรับระดับ     
3. ขาเหล็กชุปโครเมียม     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 27 ลําดับที 14     

เก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ตัว จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีคอมพิวเตอร์  จํานวน 6 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี     
1. หนังพีวีซี     
2. มีสวิงหลัง     
3. มีโช๊คปรับระดับ     
4. วงล้อเหล็กชุปโครเมียม     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 30  ลําดับที 24     
     

ฉากกันแบบไม้พับได้ 3 บาน จํานวน 4 ชุด จํานวน 19,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ฉากกันแบบไม้พับได้ 3 บาน จํานวน 4 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี     
1. ขนาด 150x4.8x164 เซนติเมตร     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 28  ลําดับที 17 
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ชันวางหนังสือห้องสมุด จํานวน 3 หลัง จํานวน 22,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางหนังสือห้องสมุด จํานวน 3 หลัง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
1. มีขนาด 80x30x150 เซนติเมตร     
2. มีชันวางของกว้าง จํานวน 4 ชัน     
3. มีโครงสร้างผลิตจากเหล็กอย่างดี     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที  28 ลําดับที 15
ชุดรับแขกหวาย จํานวน 1 ชุด จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือขุดรับแขกหวาย จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดัง
นี
1. เก้าอีหวายสามทีนัง  พร้อมเบาะ  จํานวน  1  ตัว
2. เก้าอีหวายหนึงทีนัง พร้อมเบาะ  จํานวน  2  ตัว
3. โต๊ะกลางปูพืนกระจก  จํานวน  1  ตัว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2 หน้าที 28 ลําดับที 16  
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว จํานวน 5,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร    
2. ผลิตจากไม้ Particle Board  หนา 25 มิลลิเมตร    
3. เคลือบผิวด้วย melamine กันนํา ทนความร้อน และรอยขีดข่วน
4. ถาดคีย์บอร์ด กว้าง 70 เซนติเมตร     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 29  ลําดับที 23
โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี  จํานวน 2 ชุด จํานวน 9,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี  จํานวน 2 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี     
1. ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร     
2. ขาเหล็ก มีช่องเก็บของบานเปิด    
3. เก้าอีไม้ขาเหล็ก     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 28  ลําดับที 19     
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พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว จํานวน 12 ตัว จํานวน 33,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว จํานวน 12 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี    
1. ใบพัดแบบ 3 ใบพัด     
2. ตะแกรงถีเป็นพิศษ     
3. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ     
4. ปลักไฟ มาตรฐาน มอก.     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 29  ลําดับที 20

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงผู้ป่วยเด็ก จํานวน 5 เตียง จํานวน 37,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เตียงผู้ป่วยเด็ก จํานวน 5 เตียง โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี   
1. ขนาด 70x160 เซนติเมตร    
2. พืนเตียงปุด้วยฟองนําอัด หนา 1 นิว ขนาด 68x158 เซนติเมตร   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 28  ลําดับที 18
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครือง จํานวน 23,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
จํานวน  1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
   3.1) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
   3.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
4. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-ตามเกณ์ราคากลางและคณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 29  ลําดับที 22

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 4 ศูนย์ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496     
-เป็นไปแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที  97 ลําดับที  27   

งบเงินอุดหนุน รวม 4,324,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,324,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 4,324,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนให้แก่โรงเรียนในพืนที
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 60 ลําดับที  1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 3,439,268 บาท
งบบุคลากร รวม 1,991,268 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,991,268 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,717,848 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 4  อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงิน พ.ต.ส. แก่พยาบาลวิชาชีพ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 102,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
 /หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,560 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,860 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 837,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 516,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาสํารวจตามโครงการสํารวจและขึนทะเบียนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 16,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจ สุนัขและแมว ตามโครงการสํารวจ
และขึนทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2  หน้าที 15 ลําดับที 2

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เป็นต้น       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง   
ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีเดินทางไปประชุม
อบรม  สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
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โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค  
เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศนีย
บัตร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ                                             
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 106 ลําดับที  58
โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันงดสูบบุหรีโลก จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เนืองในวันงดสูบ
บุหรีโลก เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใบประกาศนียบัตร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  
ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น 
-เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที 19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 
ลงวันที 10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  หน้าที 105 ลําดับที 54
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โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเอดส์โลก จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่า
หนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที 19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 
ลงวันที 10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน                                                               
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 105 ลําดับที  53
โครงการตรวจคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสอบนําอุปโภคบริโภค 
เช่น  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ นี                                   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที 19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 
ลงวันที  10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   
ขององค์กรปกครองท้องถิน                                                               
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 มาตรา16 และมาตรา17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 104 ลําดับที 50
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โครงการประชาคมเพือจัดทําแผนสุขภาพชุมชน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมเพือจัดทําแผน
สุขภาพชุมชน เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าพิมพ์เอกสารและค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 พฤษภาคม 2556  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองท้องถิน                                                               
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 104 ลําดับที 51
โครงการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันการจมนํา 
เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใบประกาศนีย
บัตร  ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์การปกครองส่วนท้อง
ถิน        
-เป็นไปตามสหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวัน
ที 10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   
ขององค์กรปกครองท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 106 ลําดับที 61   
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โครงการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสาร
ไอโอดีน
เช่น  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใบประกาศ
บัตร 
ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  106 ลําดับที 59
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก  เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  
ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าทรายอะเบท ค่า
นํายาพ่นหมอกควันกําจัดลูกนําและยุงลาย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.1891.3/
ว 3362 ลงวันที 19 สิงหาคม 2556 เรือง การดําเนินงานป้องกันและควบ
คุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก                                                    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน        
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   ขององค์กร
ปกครองท้องถิน           
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 106  ลําดับที  59 
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าเช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใบประกาศนีบัตร  ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าหนังสือ  
ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์การฉีด เข็มและไซริงค์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                        
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว
 0120 
ลงวันที 12 มกราคม 2560                                                             
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0810.5/1042  ลงวันที 10 เมษายน  2561                                     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิสุนัขบ้า พ.ศ.2535                          
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 101 ลําดับที 39    
  

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 
เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  
ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองท้องถิน                                                             
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 105 ลําดับที 57
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โครงการหน้าบ้าน น่ามอง (Big Cleaning Day) จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านหน้ามอง เช่น  
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใบประกาศนียบัตร   
ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ                       
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   ขององค์กร
ปกครองท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  105 ลําดับที  55
     

โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย  
เช่น  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใบประกาศนีย
บัตร  ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋า หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม 
ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น ฯลฯ                                             
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน        
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   ขององค์กร
ปกครองท้องถิน                                                                 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  101  ลําดับ
ที  41
     

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

ค่าวัสดุ รวม 276,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ กระดานไวท์บอร์ด หมึกเครืองถ่ายเอกสาร นําดืม ฯลฯ  
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพาทิชัน ขนาด 80x150 เซนติเมตร จํานวน 3 ชิน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ยาสามัญประจําบ้าน แถบวัดค่านําตาลปลายนิว ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:51:43 หน้า : 28/53



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 108 ลําดับ
ที  66   

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

วัสดุอืน จํานวน 171,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนําและนํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง  
งบประมาณ 90,000  บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 100 ลําดับที  37 
 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม ไซริงค์ ฯลฯ 
งบประมาณ  81,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 15  ลําดับที 1    

งบลงทุน รวม 60,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี  จํานวน 6 ตัว จํานวน 4,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอี จํานวน 6 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. เก้าอีบุฟองนํา
2. มีพนักพิง
3. ขาเหล็กกล่องชุบโครเมียม
4. ขนาดสูง 90 เซนติเมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 30 ลําดับที 27
ตู้กระจกบานเลือน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้กระจกบานเลือน ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 2 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดสูง 86.5 เซนติเมตร ยาว 118 เซนติเมตร ลึก 40.5 เซนติเมตร
2. ทําจากเหล็ก
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 30 ลําดับที 25
ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ขนาดสูง 86.5 เซนติเมตร ยาว 118 เซนติเมตร ลึก 40.5 เซนติเมตร
2. ทําจากเหล็ก
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 30 ลําดับที 26  
โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 1 ตัว จํานวน 1,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 1  ตัวโดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดกว้าง 45 นิว ยาว 150 นิว สูง 75 นิว
2. ขาพับเก็บได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 31 ลําดับที 28
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง จํานวน 21,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1.1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
  1.2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 31 ลําดับที 29
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 17,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดัง
นี
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 31 ลําดับที 30

งบเงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 23  ลําดับที 1 

อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
จํานวน 20 แห่งๆ ละ 7,500  บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 62  ลําดับที 1 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 860,760 บาท
งบบุคลากร รวม 548,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 548,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,240 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1  อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 296,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจัดทําสถานทีทีเอือต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําสถานทีทีเอือต่อผู้สูง
อายุและผู้พิการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา กําหนดสิงอํานวยความสะดวก สําหรับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพ พ.ศ.2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 113 ลําดับที 78
โครงการบ้านท้องถินไทยประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านท้องถินไทยประชารัฐ
ร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0303.1/ ว 3050 ลงวัน
ที 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือ
การช่วยเหลือประชาชนตามอํานวจหน้าทีของ อบจ./เทศบาล และ อบต. 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 2 หน้าที 44 ลําดับที 1
โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ทีอยู่ในข่ายจําเป็นต้องได้รับการฟืนฟูสมรรถภาพ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่
อาศัยสําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ทีอยู่ในข่ายจําเป็นต้องได้รับการ
ฟืนฟูสมรรถภาพ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0303.1/ ว 3050 ลงวันที 
22 กุมภาพันธ์ 2543 เรือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานวจหน้าทีของ อบจ./เทศบาล และ อบต. 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 109 ลําดับที 69

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง   
ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีเดินทางไปประชุม  
อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกอง
ทุน สวัสดิการสังคม เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4295 
ลงวันที 30 สิงหาคม 2560 เรือง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการ
สังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  109 ลําดับที 67

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านท้องถินไทยประชารัฐ
ร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เช่น ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 44 ลําดับที 1 

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอี จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. โครงสร้างมันคงแข็งแรง บุด้วยฟองนํา ตัดขึนรูป หุ้มด้วยหนังเทียม
สีดํามีทีท้าวแขน ในส่วนทีวางแขนหุ้มด้วยหนังเทียมสีดํา
2. ขนาด  65x80x118  เซนติเมตร
3. เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองนําขึนรูปหุ้มหนังเทียมสีดํา
4. มีล้อเลือน 5 ล้อในแนว 5 แฉก  
5. มีทีปรับสําหรับโยกได้  หมุนได้   ปรับขึนลงได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 32  ลําดับที 32      

ตู้เหล็ก แบบ  2 บาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็ก แบบ 2 บานจํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 32  ลําดับที 33 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 12,524,771 บาท
งบบุคลากร รวม 2,858,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,858,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,723,680 บาท

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง/ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง/หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 891,480 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 6  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,080 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 2,087,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 682,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ , ค่าเช่าทรัพย์สิน,
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าบริการรับใช้,ค่าเบียประกัน, และค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดปักเขตทีสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรังวัดปักเขตทีสาธารณะ 
เช่น ดําเนินการรังวัดสอบเขตทีดินสาธารณประโยชน์ เพือดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 11 ลําดับที 25    
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ค่าเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

โครงการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่ เช่น ค่าดําเนินการสํารวจข้อมูลภาคสนาม และประมวล
ผลข้อมูลผ่านกระบวนการวางผังจัดทําแผนทีผังเมืองชุมชน
ตําบลรังกาใหญ่และประชาคมระดับชุมชน ระดับตําบลเพือการมีส่วนร่วม
ในการจัดทําผังเมือง-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
มาตรา 56 (7)           
-เป็นไปตามพระราบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2512 มาตรา 16 (25)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 140 ลําดับที 24

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

ค่าวัสดุ รวม 1,322,800 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 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 40 ลําดับที 8

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน หินคลุก
ยางแอสฟัลท์ เหล็ก ฯลฯ 

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 232,800 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิล  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส เม้าส์ คีย์บอร์ด 
และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุประเภทต่างๆ
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งบลงทุน รวม 7,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2  
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2  หน้าที 32  ลําดับที 34 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,170,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสีแยกศูนย์เรียนรู้  หมู่ที 10 บ้านนิคมพัฒนา จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สีแยกศูนย์เรียนรู้ หมู่ที 10 
บ้านนิคมพัฒนา 
-ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 125 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
และรับโค้งหินคลุก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 6 ลําดับที 12  
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ก่อสร้างถนน คสล.  ซอย 4 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที 11 บ้านนิคมสามัคคี จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  ซอย 4 (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที 10 บ้านนิคมสามัคคี 
-ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว  155 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 6 ลําดับที 13 
     

ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที 17 
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 
-ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว  125 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2  หน้าที 8  ลําดับที 19 
ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้านหน้า (ต่อจากเดิม) บ้านนายชูชัย หะริตา 
หมู่ที 3 บ้านช่องโค

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ต่อจากเดิม)
บ้านนายชูชัย หะริตา หมู่ที 3 บ้านช่องโค 
-ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 125 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                           
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2  หน้าที 3 ลําดับที 4 
ก่อสร้างถนน คสล. สายก้องเจริญ หมู่ที 20  บ้านหนองไทร จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายก้องเจริญ หมู่ที 20  
บ้านหนองไทร
-ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ยาว 150 เมตร  พืนทีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดิน
และหินคลุก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 10 ลําดับที 23      

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประเดิม บุญแต่ง-บ้านนายบุญทัน ทองละมุน 

หมู่ที 19  บ้านตะปันประชาสรรค์

จํานวน 180,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประเดิม บุญแต่ง
-บ้านนายบุญทัน ทองละมุน  หมู่ที 19 บ้านตะปันประชาสรรค์
-ปริมาณงาน 1)เสริมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.20 เมตร 
2) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                               
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 10 ลําดับที 22      
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหมัน หมู่ที 1 บ้านพุทรา จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหมัน  หมู่ที 1 บ้านพุทรา 
-ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 170 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2  หน้าที 2 ลําดับที 1     

ก่อสร้างถนน คสล. สายบุญยืนพัฒนา  หมู่ที 14 บ้านพุทราพัฒนา จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบุญยืนพัฒนา  หมู่ที 14 
บ้านพุทราพัฒนา 
-ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 155 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2  หน้าที 7 ลําดับที 15      

ก่อสร้างระบบระบายนํา ค.ส.ล.  สายสามแยกหนองมะค่า - บ้านนางอํานวย  
ค้าขาย  หมู่ที 6  บ้านหนองนํากิน

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํา ค.ส.ล. สายสามแยกหนองมะค่า
-บ้านนางอํานวย ค้าขาย หมู่ที 6 บ้านหนองนํากิน  
-ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร 
จํานวน 97 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 13 จุด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                          
-เป็นไปตามแผนพัฒาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 5 ลําดับที 8 

ก่อสร้างระบบระบายนําสายธรรมาพิทักษ์  สามแยกบ้านนายโต๊ะ  
สายอาภรณ์  หมู่ที  4  บ้านรังกาใหญ่

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํา สายธรรมาพิทักษ์ สามแยกบ้าน
นายโต๊ะ สายอาภรณ์ หมู่ที 4 บ้านรังกาใหญ่  
-ปริมาณงาน 1) ก่อสร้างรางระบายนํา ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40
 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.125 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 103 เมตร พร้อมฝาปิดราง 
2) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 18 ท่อน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496                               
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 4 ลําดับที 5
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ก่อสร้างรางระบายนํา สายบ้านนายเกษม  ตังทรัพย์  หมู่ที 9 
บ้านพุทราก้าวหน้า

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างรางระบายนํา บ้านนายเกษม ตังทรัพย์ 
หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า  
-ปริมาณงาน 1) ก่อสร้างรางระบายนํา ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40
 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.125 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 150 เมตร พร้อมฝาปิดราง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 300 ฝา
2) ปิดฝารางระบายนําเดิมโดยใช้แผ่นพืนสําเร็จรูป พืนทีไม่น้อยกว่า 
31 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496                                  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 2  หน้าที 5 ลําดับที 10

ก่อสร้างรางระบายนําสายจากหน้าศูนย์เรียนรู้ หมูที 15 -หน้าวัดตะปัน 
หมู่ที 15  บ้านตะปันสามัคคี

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนําสายจากหน้าศูนย์เรียนรู้-หน้าวัด
ตะปัน หมู่ที 15 บ้านตะปันสามัคคี   
-ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 88 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 10 จุด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496                                
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2  หน้าที 7 ลําดับที 16

ก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักสาย บ้านนายประจวบ ปืนพิมาย  - บ้าน
นางระเบียบ  แขมพิมาย หมู่ที 13 บ้านตะปันตะวันออก

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก สายบ้านนาย
ประจวบ ปืนพิมาย- บ้านนาง ระเบียบ แขมพิมาย หมู่ที 13 บ้านตะปัน
ตะวันออก
-ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 90 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 9 จุด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 7 ลําดับที 14 
    

วางท่อระบายนํา คสล. สายจากกอไผ่-บ้านนายสมัคร เพชรเงิน
หมู่ที 16  บ้านสามัคคี

จํานวน 170,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. สายจากกอไผ่-บ้านนายสมัคร 
เพชรเงิน หมู่ที 16 บ้านสามัคคี 
-ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 53 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 5 จุด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 8  ลําดับที 17
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วางท่อระบายนํา คสล. สายบ้านนางชิน หาดทราย -บ้านนายประทีป  
ผ่องพรรณ์  หมู่ที 16   บ้านสามัคคี

จํานวน 180,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. สายบ้านนางชิน หาดทราย - บ้าน
นายประทีป  ผ่องพรรณ์ หมู่ที 16 บ้านสามัคคี  
-ปริมาณงาน 1)รือท่อระบายนําเดิม จํานวน 57 ท่อน
2)วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 45 ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 4 จุด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 8  ลําดับที 18

วางท่อระบายนํา คสล.สายหน้าบ้านนายบัญญัติ สืบค้า  - แยกหมู่ที 4  
ตลาดจอแจ   หมู่ที 8 บ้านหนองโสมง

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. สายหน้าบ้าน นายบัญญัติ  สืบค้า - 
แยกหมู่ที 4  ตลาดจอแจ หมู่ที 8 บ้านหนองโสมง 
-ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร จํานวน 97 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 12 จุด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 2 หน้าที 5  ลําดับที 9

วางท่อระบายนํา สายบ้านนายสําราญ ปัญญา-หมู่ที 13 บ้านนายประจวบ  
ปืนพิมาย  หมู่ที 19  บ้านตะปันประชาสรรค์

จํานวน 170,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา จากบ้านนายสําราญ ปัญญา - หมู่ที 13 
บ้านนายประจวบ ปืนพิมาย หมู่ที 19 บ้านตะปันประชาสรรค์ 
-ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จํานวน 40 ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 4 จุด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 9 ลําดับที 21 
     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการถนนเพือการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ บํารุงรักษาถนนในเขตให้บริการ
ของตําบลรังการใหญ่ เช่น ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและหินคลุกให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน สะดวก ปลอดภัย     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561 -2564) หน้าที 86 ลําดับที 43   
   
     

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:51:44 หน้า : 40/53



โครงการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายนํา จํานวน 800,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการในการซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนน คสล. , 
รางระยายนํา และการขุดลอกทําความสะอาดสิงกีดขวางการระบายนํา
ในระบบระบายนําในเขตให้บริการของตําบลรังกาใหญ่ ให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน สะดวก ปลอดภัย    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 10 ลําดับที 24      

โครงการหลังฝนถนนดี จํานวน 300,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน หินคลุก 
โดยการเกรดปรับผิวจราจร ในเขตให้บริการของตําบลรังกาใหญ่ 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สะดวก  ปลอดภัย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้าที 86 ลําดับที 44    
  

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 360,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 360,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 378,731 บาท
เงินอุดหนุน รวม 378,731 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตประปา สายสีแยกปัมนํามัน - บ้านลุงพันธ์ 
หมู่ที 5 บ้านตะปัน

จํานวน 378,731 บาท

-เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอพิมาย 
ดําเนินโครงการขยายเขตประปา สายสีแยกปัมนํามัน - บ้านลุงพันธ์ 
หมู่ที 5 บ้านตะปัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
กปกครองส่วนถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน  2559                                        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 56  ลําดับที 1    
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,005,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,102,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,102,560 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,003,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 8  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 99,360 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 8  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 903,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 475,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัด  
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย 
เช่น ค่าจ้างเหมาฝังกลบ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนละขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 126  ลําดับที 1
     

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ
มูลฝอย เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใบประกาศนียบัตร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  
ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   ขององค์กร
ปกครองท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 มาตรา16 และมาตรา17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 126 ลําดับที 3     

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:51:44 หน้า : 42/53



โครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming) จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการลดภาวะโลกร้อน 
(Global warming) เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าใบประกาศนียบัตร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่ม
เอกสาร  ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   ขององค์กร
ปกครองท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 130 ลําดับที 15
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยทีต้นทาง จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยทีต้นทาง  เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใบประกาศนียบัตร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่า
หนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กาปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   ขององค์กร
ปกครองท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 128 ลําดับที 11
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โครงการส่งเสริมสิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงเสริมสิงแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใบประกาศนียบัตร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าเข้าเล่ม
เอกสาร  ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   ขององค์กร
ปกครองท้องถิน                                                               
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 มาตรา16 และมาตรา17  
-เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0891.4/
ว 146 ลงวันที 26 มกราคม 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 20 ลําดับที 1     

โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน/สถานศึกษาต้นแบบในการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่
บ้าน/สถานศึกษาต้นแบบในการคัดแยกขยะ เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใบประกาศนียบัตร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่า
เข้าเล่มเอกสาร  ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557                                     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที 
19 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ ว 3722 ลงวันที 
10 พฤษภาคม 2556 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ   ขององค์กร
ปกครองท้องถิน                                                              
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 128 ลําดับที 8     

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

ค่าวัสดุ รวม 427,600 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 55,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ภาชนะ 
โกยขยะ เข่ง ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ 
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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 165,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือภาชนะรองรับขยะ /เสือพยุงหลัง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 126 ลําดับที  2 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ เช่น ค่าป้าย  ค่าวัสดุุอุุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 112  ลําดับที 77

โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิมได้ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทย 
ยิมได้ เช่น ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าสถานที ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 122  ลําดับที 1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรสตรี   เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าเดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 16  ลําดับที 2  
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โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ทีสนใจ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ  และผู้ทีสนใจ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าเดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123 ลําดับที  4
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน  เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าเดินทางไปราชการ  ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123 ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
ยุติธรรม ชุมชนตําบลรังกาใหญ่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 16 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเทียวในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเทียว
ในชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสถานที  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 17  ลําดับที 1  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 662,760 บาท
งบบุคลากร รวม 194,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,760 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 468,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 468,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง  
ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีเดินทางไป
ประชุม อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจํา
ตําบล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ 
ค่าเครืองเสียง ค่าบํารุงสถานที ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 114 ลําดับที  80  
  

โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอพิมายประจําปี

จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอพิมายประจําปี 
เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้าที 46 ลําดับที 22     

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จํานวน 98,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา เช่น ค่าลูกฟุตบอล ค่าลูกตะกร้อ ค่าลูกฟุตซอล ฯลฯ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10)
(14)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 114 ลําดับที 79    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญทางราชการ จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญ
ทางราชการ เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติ   ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 45 ลําดับที 1    

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม  สถานที  
เงินรางวัลการประกวดกระทง ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 119 ข้อ 96   

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําตําบล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจําตําบล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 118  ลําดับ
ที  94    

โครงการภูมิปัญญาท้องถินไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการภูมิปัญญาท้องถินไทยร่วมใจ
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 118 ลําดับ
ที  91    

โครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเทียวพิมาย จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขัน
งานเทศกาลเทียวพิมาย เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าชุดกีฬา 
ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงนักกีฬา ฯลฯ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 46 ลําดับที 3     
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมทีเกียวเนืองกับศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทีเกียวเนืองกับศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี เช่น 
วันวิสาขบูชา  อาสาฬหบูชา ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที  118 ลําดับ
ที  93     

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพิมาย จํานวน 200,000 บาท
-อุดหนุนเทศบาลเทียวพิมาย ประจําปี 2561 
เพืออุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอพิมายใช้จ่ายในการจัดงาน
เทศกาลเทียวพิมาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 64  ลําดับที 1     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 924,120 บาท
งบบุคลากร รวม 474,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 474,120 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 450,120 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 4  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ เบียเลียง ค่าพาหนะ  
ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559     
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โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งนําสาธารณะ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการกําจัด
ผักตบ ค่าวัสดุ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว 613 ลงวันที 22 มีนาคม 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2 หน้าที 51 ลําดับที 3     

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน(ด้านการเกษตรและ
แหล่งนํา)

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํา) เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ฯ ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.2/ว244 ลงวันที 2 กุมภาพันธ์ 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที  2  หน้าที   ลําดับที

    

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติติ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที ๙

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
พระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ๙ เช่น  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ฯ ค่าจัดซือต้นไม้ยืนต้น  ค่าจัดซือเครืองดืม ค่าจ้างปรับพืนที
และขุดหลุมปลูกต้นไม้  ค่าจัดเตรียมสถานที จ้างเหมาเครืองเสียง 
ผูกผ้าประดับ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 50 ลําดับที 1

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ  ค่าจัดซือหญ้าแฝก  ค่าจัดซือเครืองดืม ค่าจัด
จ้างปรับพืนทีและขุดหลุมปลูก ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2  หน้าที 51  ลําดับที 2      
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านเกษตรกรรม และปศุสัตว์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกรด้านเกษตรกรรม และปศุสัตว์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 19  ลําดับที 4 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 
ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าทีพัก  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 18 ลําดับที 1 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชชนนี เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว146 ลงวันที 26 มกราคม 2558   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 18 ลําดับที 2   

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

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

-เพือใช้จ่ายเป็นค่านํามันสําหรับเครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา ฯลฯ  
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดกิง ปุ๋ย สารปราบศัตรู
พืช เมล็ดพันธุ์พืช  ต้นไม้ และอืนๆ ทีเกียวกับเกษตร ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นโปรแกรม  
และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบนําของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 25,298,225 บาท
งบกลาง รวม 25,298,225 บาท
งบกลาง รวม 25,298,225 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 364,206 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2553
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 18,882,000 บาท
-เพือจ่ายเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552  (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ 
พ.ศ.2542 (มาตรา 16)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 47 ข้อ 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,214,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยัง
ชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ 
พ.ศ.2542 (มาตรา 16)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 48 ข้อ 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ 
พ.ศ.2542 (มาตรา 16)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้าที 49 ข้อ 3

สํารองจ่าย จํานวน 444,394 บาท
-เพือจ่ายสําหรับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ตามความจําเป็นในกรณีงบ
ประมาณรายจ่ายทีตังไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย แต่ไม่ได้ตังงบประมาณ
ไว้ หรือ เกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัยสาธารณะต่างๆ หรือกรณีจําเป็น
เร่งด่วนทีต้องจ่ายเงินตามภารกิจต่างๆ ในหน้าทีของเทศบาล
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที 
ตามเงือนไขของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/1263 ลงวันที 30
 พฤษภาคม 2557 เรืองแจ้งประกาศเกียวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที              
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ดําเนิน
งานและบรหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินพืนที 
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 103 ลําดับที 46

               
     

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยตังจ่าย 
ในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว
(ไม่รวมเงินกู้เงินจ่าย ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)
แต่ทังนีต้องไม่เกิน  50,000 บาท ในปีงบประมาณทีล่วงมา

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 652,425 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมารวมคํานวณ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนลบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนลบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,800 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จแก่ลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
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