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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1) แนวทางก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปดว้ยความสะดวก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนางวรลักษณ์   สินนา  หมูท่ี่ 1 บา้นพุทรา* งบประมาณ 72,500.00 บาท

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันออกวัดบา้นพุทรา หมูท่ี่ 1  บา้นพุทรา งบประมาณ 247,000.00 บาท

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบา้น  จากบา้นนางปราณีต - บา้นนายบญุ
ธรรม หมูท่ี่ 3 บา้นช่องโค

งบประมาณ 347,000.00 บาท

4 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก จากสะพานท่าจาน-คลองหนองโบสถ์  หมูท่ี่ 4  
บา้นรังกาใหญ่*

งบประมาณ 347,000.00 บาท

5 โครงการวางท่อระบายน้า้ คสล.สายเรด้าร์สามัคคี  สามแยกหนองมะค่า - บา้น 
นายเฮง ปนืพิมาย หมูท่ี่ 6 บา้นหนองน้า้กิน*

งบประมาณ 348,000.00 บาท

6 โครงการวางท่อระบายน้า้ คสล.สายสระหนองสาน - หอ้งแถวนางละม่อม-บา้น
นายชูเกียรติ   หมูท่ี่ 7 บา้นรังกานอ้ย  (ต่อจากเดิม)*

งบประมาณ 129,500.00 บาท

7 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า้ ภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี่ 7 บา้นรังกานอ้ย* งบประมาณ 16,000.00 บาท
8 โครงการวางท่อระบายน้า้ คสล. สายบา้นนายสนอง- สามแยกรังกา -บา้นส่วน 

หมูท่ี่ 8 บา้นหนองโสมง*
งบประมาณ 229,000.00 บาท

9 โครงการวางท่อระบายน้า้ คสล. สายบา้นนายมนญู -สามแยกประปา หมูท่ี่ 8 
บา้นหนองโสมง*

งบประมาณ 113,000.00 บาท

10 โครงการวางท่อระบายน้า้ คสล.สายโรงเรียนบา้นพุทรา-ถนนสายริมทุ่ง  หมูท่ี่ 9 
บา้นพุทราก้าวหนา้

งบประมาณ 344,000.00 บาท

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3  (กลางซอย)  หมูท่ี่ 10 บา้นนคิมพัฒนา งบประมาณ 166,000.00 บาท
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบตุรดี คุ้มดอนหวาย  หมูท่ี่ 12  บา้นหนองรัง* งบประมาณ 99,000.00 บาท
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสกุลไร่ (ตอน 2) คุ้มดอนหวาย   หมูท่ี่ 12  บา้น

หนองรัง*
งบประมาณ 89,000.00 บาท

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายวินยั โดยพิมาย คุ้มดอนหวาย  หมูท่ี่ 12
  บา้นหนองรัง*

งบประมาณ 48,500.00 บาท

15 โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินลงหนิคลุก สายดอนหวายเก่า (ปากซอย) คุ้มดอน
หวาย หมูท่ี่ 12  บา้นหนองรัง*

งบประมาณ 51,000.00 บาท

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสนามกีฬา คุ้มดอนหวาย  หมูท่ี่ 12  
บา้นหนองรัง*

งบประมาณ 39,500.00 บาท

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. สายบา้น นายเนยีม ทิศกระโทก- ส่ีแยก
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมูท่ี่ 13 บา้นตะปนัตะวันออก (ต่อจากเดิม)*

งบประมาณ 136,500.00 บาท

ผลการปฏิบตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

(ตามแผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2559-2561)
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18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายประหยัด  หมูท่ี่ 13  บา้นตะปนั
ตะวันออก*

งบประมาณ 39,500.00 บาท
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนางบวัผัน  บ้ารุงนา  หมูท่ี่ 13  บา้นตะปนั

ตะวันออก*
งบประมาณ 52,500.00 บาท

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ หมูท่ี่ 14 บา้นพุทราพัฒนา งบประมาณ 259,000.00 บาท
21 โครงการวางท่อระบายน้า้ คสล. สายบา้นนายสมภาร  สุทธิรัตน ์- บา้นนายจั้น   

จอมค้าสิงห ์ หมูท่ี่ 15 บา้นตะปนัสามัคคี*
งบประมาณ 118,500.00 บาท

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. รางระบายน้า้ คสล. และท่อระบายน้า้ 
คสล.ภายในหมูบ่า้น  หมูที่  15 บา้นตะปนัสามัคคี*

งบประมาณ 71,000.00 บาท

23 โครงการวางท่อคสล. สายหนองน้า้กิน - บา้นนายสนทิ ฉายพิมาย หมูท่ี่ 16 บา้น
สามัคคี 1*

งบประมาณ 346,000.00 บาท

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมทุ่ง  หมูท่ี่ 17  บา้นหนองคูประชาสรรค์ งบประมาณ 347,000.00 บาท
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายสว่าง - บา้นนายเหมือน  หมูท่ี่ 18 บา้น

หนองโสมงพัฒนา
งบประมาณ 346,000.00 บาท

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนางพูน ปาณา-บา้นนายประจวบ ปลอด
กลาง  หมูท่ี่ 19  บา้นตะปนัประชาสรรค์*

งบประมาณ 111,000.00 บาท

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายประสิทธิ์ เทียนพิมาย-บา้นนายประหยัด
 บญุสร้าง  หมูท่ี่ 19  บา้นตะปนัประชาสรรค์*

งบประมาณ 121,000.00 บาท

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายแสวง  เวทไธสง-บา้นนางล้อม กรพิมาย 
 หมูท่ี่ 19  บา้นตะปนัประชาสรรค์*

งบประมาณ 71,500.00 บาท

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายแมน-บา้นนายประเสริฐ นพุิมาย หมูท่ี่ 
19  บา้นตะปนัประชาสรรค์*

งบประมาณ 82,500.00 บาท

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้า้ สายก้องเจริญ หมูท่ี่ 20 บา้น
หนองไทร*

งบประมาณ 322,000.00 บาท

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุทราบา้นง้ิว  ช่วงที่ 3   (หมูท่ี่ 1,9,12,14,17,20) งบประมาณ 490,000.00 บาท
32 โครงการขยายไหล่ทาง คสล.  ถนนทางเข้าโรงเรียนพิมายด้ารงวิทยาคม  หมูท่ี่ 14

  บา้นพุทราพัฒนา
งบประมาณ 98,000.00 บาท

33 ก่อสร้างถนนคสล.สายหมูท่ี่ 3 เชื่อม  หมูท่ี่ 11  ช่วงที่  3  หมูท่ี่ 3  บา้นช่องโค งบประมาณ 398,000.00 บาท
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นตะปนั ต้าบลรังกาใหญ่ - บา้นท่าหลวง 

ต้าบลท่าหลวง
งบประมาณ 598,000.00 บาท

35 โครงการบ้ารุงรักษาถนนและรางระบายน้า้ งบประมาณ 745,300.00 บาท
36 โครงการถนนเพื่อการเกษตร งบประมาณ 94,000.00 บาท
37 โครงการหลังฝนถนนดี งบประมาณ 236,500.00 บาท
38 โครงการก่อสร้างผนงักันเซาะทางระบายน้า้ เลียบถนนทางหลวงสายพิมาย-ชุม

พวง  (บริเวณหนา้วัดใหม่สุนทริการาม) หมูท่ี่ 13 บา้นตะปนัตะวันออก
งบประมาณ 495,000.00 บาท
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39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมูบ่า้น (สายหนา้บา้นนายประยงค์-เด่ิน
หนองจาน) หมูท่ี่ 3 บา้นช่องโค

งบประมาณ 342,000.00 บาท

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบา้นสุนนัท์ ยะประภา-ศกช. หมูท่ี่ 10 บา้น
นคิมพัฒนา

งบประมาณ 276,000.00 บาท

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 5 (ช่วงกลางซอย) หมูท่ี่ 11 บา้นนคิมสามัคคี งบประมาณ 342,000.00 บาท
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูท่ี่ 14 บา้นพุทราพัฒนา 

(บริเวณ*สปายรีสอร์ท)
งบประมาณ 493,000.00 บาท

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ หมูท่ี่ 5 บา้นตะปนั ชุมชนบริเวณด้านทิศใต้สระ
หนองโทน (คุ้มบา้นหนองโทน)*

งบประมาณ 232,500.00 บาท

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี่ 5 บา้นตะปนั ชุมชน
บริเวณด้านทิศใต้สระหนองโทน (คุ้มบา้หนองโทน)*

งบประมาณ 209,000.00 บาท

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 สายหมูท่ี่ 18 เชื่อมหมูท่ี่ 11 
(ต่อจากของเดิม)*

งบประมาณ 490,000.00 บาท

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 สายหมูท่ี่ 6 เชื่อมถนนกรม
โยธาธิการฯ สายเมนที่ 4 (ช่วงที่ 1)*

งบประมาณ 496,000.00 บาท

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเยี่ยมไปสะพานขอน หมูท่ี่ 5 
บา้นตะปนั*

งบประมาณ 490,000.00 บาท

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบอ่ขยะเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่
 หมูท่ี่ 19 บา้นตะปนัประชาสรรค์*

งบประมาณ 490,000.00 บาท

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างอาคารส้านกังานเทศบาลต้าบล
รังกาใหญ่หลังเก่า  (ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่ 13 บา้นตะปนัตะวันนออก*

งบประมาณ 90,000.00 บาท

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี่ 6 บา้นหนองน้า้กิน 
บริเวณซอยบรรเทิงร่ืนรมย*์

งบประมาณ 496,000.00 บาท

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 สายบน หมูท่ี่ 11 บา้นนคิม
สามัคคี*

งบประมาณ 490,000.00 บาท
52 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า้ทางไปบอ่ขยะเก่า หมูท่ี่ 9 บา้นพุทรา งบประมาณ 198,000.00 บาท
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู ่3 เชื่อม หมู ่11 บา้นช่องโค* งบประมาณ 495,000.00 บาท
54 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายมาน หมูท่ี่ 6 บา้น

หนองน้า้กิน*
งบประมาณ 39,800.00 บาท

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทรา-บา้นง้ิว หมูท่ี่ 1 บา้นพุทรา* งบประมาณ 488,000.00 บาท
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2) แนวทางก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาส่องสว่าง   หมูท่ี่ 1 บา้นพุทรา งบประมาณ 26,558.47 บาท

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ  สายบา้นนางรุ่งทิวา พลฉิม -
 บา้นนายจักรพงษ์  ฉายพิมาย  หมูท่ี่ 5 บา้นตะปนั

งบประมาณ 89,641.39 บาท

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาจากบา้นนางสุทธิพร ขวัญมณี  -โรงสูบน้า้ หมูท่ี่ 7 บา้น
รังกานอ้ย

งบประมาณ 183,572.41 บาท

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาภายในหมูท่ี่ 14 บา้นพุทราพัฒนา งบประมาณ 79,016.29 บาท

5 โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 15 บา้นตะปนัสามัคคี งบประมาณ 128,910.39 บาท

6 โครงการติดต้ังไฟฟูาภายในบริเวณส้านกังานเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 297,000.00 บาท

7 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะภายในเขตต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 414,470.30 บาท

3) แนวทางก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

1 โครงการเจาะบอ่บาดาล พร้อมก่อสร้างถังน้า้ประปา หมูท่ี่ 10 บา้นนคิมพัฒนา งบปรามาณ 178,500.00 บาท

2 โครงการเจาะบอ่บาดาล พร้อมก่อสร้างถังน้า้ประปา  ซอย 4  หมูท่ี่ 11 บา้นนคิม
สามัคคี

งบปรามาณ 178,500.00 บาท

3 โครงการขยายเขตประปา จากสวนนายพรชัย-บา้นนางชื่น ฝีมือสาร หมูท่ี่ 13 
บา้นตะปนัตะวันออก

งบปรามาณ 99,903.00 บาท

4) แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค

-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นการศึกษา

1 โครงการจัดซ้ือหนงัสือพิมพ์วารสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ งบประมาณ 73,200.00 บาท
2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ งบประมาณ 35,000.00 บาท
3 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ งบประมาณ 93,500.00 บาท
4 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน ส้าหรับสภาเด็กและเยาวชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 37,900.00 บาท
5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็กและเยาวชน งบประมาณ 220,890.00 บาท
6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาล และบคุลากรทางการศึกษา
งบประมาณ 54,195.00 บาท

7 โครงการน้าเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ งบประมาณ 8,000.00 บาท
8 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ของคณะผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่และ

บคุลากรทางการศึกษา
งบประมาณ 15,000.00 บาท

9 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน งบประมาณ 4,466,000.00 บาท
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10 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 1,288,000.00 บาท
11 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณ 2,019,321.94 บาท
12 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 468,027.00 บาท
13 โครงการพัฒนาบคุลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 27,224.00 บาท
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 142,000.00 บาท
15 โครงการก่อสร้างหอ้งน้า้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นฉกาจช่องโค งบประมาณ 79,000.00 บาท
16 โครงการก่อสร้างหอ้งเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นตะปนั -รังกาสามัคคี งบประมาณ 415,000.00 บาท
17 โครงการจัดซ้ือ วัสดุ ครุภณัฑ์ พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 43,700.00 บาท

2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั

1 โครงการสนบัสนนุงบประมาณในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ 150,000.00 บาท

2 โครงการสมทบงบประมาณส้าหรับสนนุการด้าเนนิงานกองทุนประกันสุขภาพ
เทศบาลต้าบลรังกาใหญ่

งบประมาณ 500,000.00 บาท

3 โครงการตรวจคุณภาพน้า้อุปโภคบริโภค งบประมาณ 30,000.00 บาท
4 โครงการประชาคมเพื่อจัดท้าแผนสุขภาพชุมชน งบประมาณ 18,450.00 บาท
5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมูบ่า้น (อสม.) งบประมาณ 300,000.00 บาท
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังและปอูงกันโรคเร้ือรัง  ของผู้บริหารและ

บคุลากร เทศบาลต้าบลรังกาใหญ่
งบประมาณ 100,000.00 บาท

3) แนวทางการพัฒนาและสิง่เสริมสวัสดกิารชมุชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

1 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบนัได ตามช่วงอายุ งบประมาณ 16,445,200.00 บาท
2 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพคนพิการ งบประมาณ 2,383,200.00 บาท
3 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ปวุยเอดส์ งบประมาณ 101,000.00 บาท
4 โครงการจัดสถานที่อาศัย ใหเ้อื้อต่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิง งบประมาณ 99,000.00 บาท
5 โครงการตลาดนดัชุมชน งบประมาณ 49,270.00 บาท
6 โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.ต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 175,680.00 บาท
7 โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 27,800.00 บาท
8 โครงการรณรงค์ปอูงกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ งบประมาณ 57,800.00 บาท
9 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ดับเพลิง งบประมาณ 15,800.00 บาท

4) แนวทางป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาบ าบัดผู้เสีย่งตดิยาเสพตดิ

1 โครงการณรงค์ ปอูงกันและอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับยาเสพติด งบประมาณ 12,500.00 บาท
2 โครงการอุดหนนุงบประมาณใหแ้ก่โรงเรียนบา้นพุทรา งบประมาณ 5,000.00 บาท

3 โครงการอุดหนนุงบประมาณใหแ้ก่โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ งบประมาณ 5,000.00 บาท

4 โครงการอุดหนนุงบประมาณใหแ้ก่โรงเรียนบา้นฉกาจช่องโค งบประมาณ 5,000.00 บาท
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5 โครงการอุดหนนุงบประมาณใหแ้ก่โรงเรียนพิมายด้ารงวิทยาคม งบประมาณ 5,000.00 บาท

6 โครงการอุดหนนุงบประมาณใหแ้ก่โรงเรียนนคิมสร้างตนเองพิมาย 5 งบประมาณ 5,000.00 บาท

5) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นการกีฬาและนันทนาการ

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุอุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 97,920.00 บาท
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ้าต้าบล งบประมาณ 15,000.00 บาท
3 โครงการส่งตัวนกักีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ้าเภอพิมาย งบประมาณ 80,000.00 บาท
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 30,000.00 บาท

6) แนวทางการพัฒนาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณที้องถ่ิน

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุงานเทศกาลเที่ยวพิมาย งบประมาณ 100,000.00 บาท
2 โครงการจัดส่งเรือยาวเข้าแข่งขันในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย งบประมาณ 180,000.00 บาท
3 โครงการภมูิปญัญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 19,200.00 บาท
4 การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวันส้าคัญทางราชการ งบประมาณ 117,800.00 บาท
5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเนือ่งกับศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี งบประมาณ 2,000.00 บาท
6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ้าต้าบล งบประมาณ 50,000.00 บาท
7 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา งบประมาณ 20,000.00 บาท
8 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ้าปี งบประมาณ 40,000.00 บาท

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
1) แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชพีแก่ชมุชน

1 โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะใหก้ลับกลุ่มอาชีพในพื้นที่เทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 91,425.00 บาท
2 โครงการส่งเสริมอบรมอาชีพใหก้ลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น งบประมาณ 39,990.00 บาท
3 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ 17,582.00 บาท
4 โครงการส่งเสริมการด้าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 148,900.00 บาท
5 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตมันส้าปะหลัง งบประมาณ 278,588.00 บาท

2) แนวทางส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
 และการแปรรูปสินค้าการเกษตร

-

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อม
1) แนวทางส่งเสริมการก าจัดขยะมลูฝอย เพ่ือให้ชมุชนน่าอยู่

1 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย งบประมาณ 114,700.00 บาท
2 โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะ งบประมาณ 149,580.00 บาท
3 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากขยะ งบประมาณ 28,400.00 บาท
4 โครงการก่อสร้างร้ัวตาข่ายสถานที่ก้าจัดขยะ งบประมาณ 495,000.00 บาท
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2) แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

1 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 20,000.00 บาท
2 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ 46,300.00 บาท
3 โครงการก้าจัดวัชพืชและท้าความสะอาดแหล่งน้า้ งบประมาณ 19,875.00 บาท
4 โครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming) งบประมาณ 26,500.00 บาท

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
1) แนวทางส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาพส่วน ในการพัฒนาทางการเมอืงและสังคม

1 โครงการจัดท้าประชาคม งบประมาณ 46,373.00 บาท
2 โครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมูท่ี่ 2 บา้นฉกาจ งบประมาณ 348,000.00 บาท
3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 9,494.00 บาท

2) แนวทางส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มขีดีความสามารถในการพัฒนา
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  บคุลากร 

และผู้น้าชุมชน
งบประมาณ 569,090.00 บาท

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 205,855.00 บาท
3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภบิาล งบประมาณ 9,910.00 บาท
4 โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของเทศบาล งบประมาณ 93,000.00 บาท
5 โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างของท้องถิ่น งบประมาณ 8,000.00 บาท
6 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาและงบประมาณของต้าบล งบประมาณ 14,288.00 บาท
7 โครงการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของราชการ งบประมาณ 317,839.25 บาท
8 โครงการท้าประกันภยัรถยนต์ งบประมาณ 22,487.26 บาท
9 โครงการบา้นท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ งบประมาณ 149,500.00 บาท
10 โครงการจัดท้าปาูยแสดงชื่อหมูบ่า้น ถนน ซอยในพื้นที่ต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 100,000.00 บาท
11 โครงการต่อเติมผนงัหอ้ง อาคารส้านกังานเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ (หลังใหม)่ งบประมาณ 98,000.00 บาท
12 โครงการจัดท้าระบบแผนที่ภาษี งบประมาณ 113,570.00 บาท
13 โครงการจัดท้าปาูยประชาสัมพันธ์การช้าระภาษี งบประมาณ 10,467.00 บาท
14 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ งบประมาณ 8,316.00 บาท
15 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบ์ริเวณส้านกังานเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 248,000.00 บาท
16 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ในการท้างาน ของเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 993,650.00 บาท
17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนดิติดผนงั งบประมาณ 16,800.00 บาท
18 โครงการติดต้ังประตูเหล็กม้วนชั้น 3 ส้านกังานเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 40,000.00 บาท
19 โครงการตู้แอมอเนกประสงค์ จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 6,400.00 บาท

หมายเหตุ * โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม


