
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 28,800

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
รังกาใหญ่

500,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาล 50,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 364,206

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 18,882,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

652,425

สํารองจ่าย 444,394

เบียยังชีพคนพิการ 4,214,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 450,120 194,760 1,894,680 231,240 139,560 1,545,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 12,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 28,800

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
รังกาใหญ่

500,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาล 50,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 364,206

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 18,882,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

652,425

สํารองจ่าย 444,394

เบียยังชีพคนพิการ 4,214,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 1,842,960 6,839,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 223,200 302,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 172,440 19,860 54,060

เงินเดือนพนักงาน 1,723,680 317,520 1,717,848 3,560,400

เงินอืนๆ

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 102,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 72,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 220,000 20,000 118,000

ค่าจ้างเหมาคนงานทัว
ไป
ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ
ค่าจ้างเหมาสํารวจตาม
โครงการสํารวจและขึน
ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

16,200

โครงการจัดทําสถานที
ทีเอือต่อผู้สูงอายุและผู้
พิการ

60,000

โครงการบ้านท้องถิน
ไทยประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน 
ราชินี

36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 92,880 423,240

เงินเดือนพนักงาน 307,620 5,425,740 13,052,808

เงินอืนๆ 20,000 20,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 471,000 471,000

เงินประจําตําแหน่ง 332,400 597,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 105,000 185,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

250,000 250,000

ค่าเช่าบ้าน 103,400 220,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 15,000 413,000

ค่าจ้างเหมาคนงานทัว
ไป 108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

414,000 414,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ 10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาสํารวจตาม
โครงการสํารวจและขึน
ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

16,200

โครงการจัดทําสถานที
ทีเอือต่อผู้สูงอายุและผู้
พิการ

60,000

โครงการบ้านท้องถิน
ไทยประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน 
ราชินี

36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับสภาพ
แวดล้อมทีอยู่อาศัย
สําหรับคนพิการ ผู้สูง
อายุ 
และผู้ทีอยู่ในข่ายจํา
เป็นต้องได้รับการ
ฟืนฟูสมรรถภาพ

20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บภาษีเคลือนที

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนและเทศบัญญัติ
ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ระบบแผนทีภาษี

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ

20,000 10,000 20,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าลง
ทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมต่างๆ

130,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ปักเขตทีสาธารณะ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําประชาคม
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี

ค่าเดินทางไปราชการ 
ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับสภาพ
แวดล้อมทีอยู่อาศัย
สําหรับคนพิการ ผู้สูง
อายุ 
และผู้ทีอยู่ในข่ายจํา
เป็นต้องได้รับการ
ฟืนฟูสมรรถภาพ

20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บภาษีเคลือนที 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนและเทศบัญญัติ
ต่างๆ

35,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ระบบแผนทีภาษี 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ

30,000 250,000 380,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าลง
ทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมต่างๆ

20,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ปักเขตทีสาธารณะ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร 7,500 7,500

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําประชาคม 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี

20,000 20,000

ค่าเดินทางไปราชการ 
ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา สําหรับพิธี 
และโอกาสสําคัญต่างๆ

ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

30,000

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 2,200

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนําสาธารณะ

100,000

โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ทางราชการ

120,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค 30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประจําตําบล 300,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันงดสูบบุหรี
โลก

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันเอดส์โลก 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจําตําบล

20,000

โครงการจัดซือหนังสือ 
นิตยสาร ให้กับทีอ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน
และบ้านท้องถินรักการ
อ่าน

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา สําหรับพิธี 
และโอกาสสําคัญต่างๆ

3,000 3,000

ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

30,000

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 2,200

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนําสาธารณะ

100,000

โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ทางราชการ

120,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค 30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประจําตําบล 300,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันงดสูบบุหรี
โลก

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันเอดส์โลก 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจําตําบล

20,000

โครงการจัดซือหนังสือ 
นิตยสาร ให้กับทีอ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน
และบ้านท้องถินรักการ
อ่าน

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตังศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ เทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

50,000

โครงการจัดทําผังเมือง
ชุมชนเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

40,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิน(ด้านการ
เกษตรและแหล่งนํา)

20,000

โครงการซักซ้อมแผน
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

โครงการตรวจคุณภาพ
นําอุปโภคบริโภค 30,000

โครงการตลาดนัด
ชุมชนไทยช่วยไทยคน
ไทยยิมได้

30,000

โครงการนําเด็กเล็ก
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เสริมประสบการณ์

40,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ อปพร.ตําบลรังกา
ใหญ่

โครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนสุขภาพ
ชุมชน

40,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ พระ
นางเจ้าสิริกิติติ พระ
บรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที ๙

30,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพล
อดุลยเดช

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตังศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ เทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

50,000

โครงการจัดทําผังเมือง
ชุมชนเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

40,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิน(ด้านการ
เกษตรและแหล่งนํา)

20,000

โครงการซักซ้อมแผน
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

30,000 30,000

โครงการตรวจคุณภาพ
นําอุปโภคบริโภค 30,000

โครงการตลาดนัด
ชุมชนไทยช่วยไทยคน
ไทยยิมได้

30,000

โครงการนําเด็กเล็ก
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เสริมประสบการณ์

40,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ อปพร.ตําบลรังกา
ใหญ่

30,000 30,000

โครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนสุขภาพ
ชุมชน

40,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ พระ
นางเจ้าสิริกิติติ พระ
บรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที ๙

30,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพล
อดุลยเดช

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันเด็ก
จมนํา 30,000

โครงการฝังกลบขยะ
มูลฝอย 120,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.

โครงการฝึกอบรมเพือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และบุคลากร
เทศบาลตําบบลรังกา
ใหญ่

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการ
มูลฝอย

50,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรด้าน
เกษตรกรรม และปศุ
สัตว์

50,000

โครงการเฝ้าระวังภาวะ
การขาดสารไอโอดีน 20,000

โครงการภูมิปัญญา
ท้องถินไทยร่วมใจ
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันเด็ก
จมนํา 30,000

โครงการฝังกลบขยะ
มูลฝอย 120,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และบุคลากร
เทศบาลตําบบลรังกา
ใหญ่

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการ
มูลฝอย

50,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรด้าน
เกษตรกรรม และปศุ
สัตว์

50,000

โครงการเฝ้าระวังภาวะ
การขาดสารไอโอดีน 20,000

โครงการภูมิปัญญา
ท้องถินไทยร่วมใจ
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

โครงการลดภาวะโลก
ร้อน (Global 
warming)

40,000

โครงการศึกษาดู
งานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิน ของคณะผู้
บริหาร  
เจ้าหน้าทีและบุคลากร
ทางการศึกษา

17,000

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอพิมาย
ประจําปี

60,000

โครงการส่งเรือยาวเข้า
แข่งขันงานเทศกาล
เทียวพิมาย

200,000

โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอยที
ต้นทาง

80,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตําบลรังกา
ใหญ่

200,000

โครงการส่งเสริมการ
เลือกตังของท้องถิน

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทีเกียวเนือง
กับศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี

50,000

โครงการส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ทีสนใจ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

90,000 90,000

โครงการลดภาวะโลก
ร้อน (Global 
warming)

40,000

โครงการศึกษาดู
งานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิน ของคณะผู้
บริหาร  
เจ้าหน้าทีและบุคลากร
ทางการศึกษา

17,000

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอพิมาย
ประจําปี

60,000

โครงการส่งเรือยาวเข้า
แข่งขันงานเทศกาล
เทียวพิมาย

200,000

โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอยที
ต้นทาง

80,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตําบลรังกา
ใหญ่

200,000

โครงการส่งเสริมการ
เลือกตังของท้องถิน 700,000 700,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทีเกียวเนือง
กับศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี

50,000

โครงการส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ทีสนใจ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพให้แก่กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้าน

40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลรังกาใหญ่

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 98,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน "ที
อ่านหนังสือท้องถินรัก
การอ่าน"

12,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

30,000

โครงการส่งเสริมสิง
แวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

30,000

โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเทียวในชุมชน 50,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมหมู่บ้าน/สถาน
ศึกษาต้นแบบในการ
คัดแยกขยะ

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,603,420

โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพให้แก่กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้าน

40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลรังกาใหญ่

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 98,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน "ที
อ่านหนังสือท้องถินรัก
การอ่าน"

12,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

30,000

โครงการส่งเสริมสิง
แวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

30,000

โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเทียวในชุมชน 50,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมหมู่บ้าน/สถาน
ศึกษาต้นแบบในการ
คัดแยกขยะ

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,603,420

โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

30,000 30,000

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:52:04 หน้า : 16/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการหน้าบ้าน น่า
มอง (Big Cleaning 
Day)

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 358,100 10,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 60,000 30,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 10,000 360,400 50,500

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,492,976

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 500,000 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 35,000 40,000

วัสดุอืน 265,000 171,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการหน้าบ้าน น่า
มอง (Big Cleaning 
Day)

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 96,000 225,000 759,100

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 70,000 310,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 370,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 320,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 87,200 131,500 639,600

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,492,976

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 620,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 35,000

วัสดุสํานักงาน 225,000 350,000

วัสดุอืน 50,000 50,000 546,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 70,000 70,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 70,000 90,000

ค่าไฟฟ้า 600,000 702,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี  จํานวน 6 ตัว 4,500

เก้าอี จํานวน 1 ตัว 5,000

เก้าอี จํานวน 2 ตัว 5,600

เก้าอี จํานวน 3 ตัว

เก้าอีคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 6 ตัว 15,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู  
จํานวน 1 เครือง
ฉากกันแบบไม้พับได้ 
3 บาน จํานวน 4 ชุด 19,200

ชันวางหนังสือห้อง
สมุด จํานวน 3 หลัง 22,500

ชุดรับแขกแบบหนัง
เทียม  จํานวน 1 ชุด

ชุดรับแขกหวาย 
จํานวน 1 ชุด 35,000

ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต จํานวน 1 ตู้

ตู้กระจกบานเลือน 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตู้

8,000

ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู้ 8,600

ตู้เหล็ก แบบ  2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ 11,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จํานวน 4 ตู้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี  จํานวน 6 ตัว 4,500

เก้าอี จํานวน 1 ตัว 5,000

เก้าอี จํานวน 2 ตัว 5,600

เก้าอี จํานวน 3 ตัว 15,000 15,000

เก้าอีคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 6 ตัว 15,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู  
จํานวน 1 เครือง

28,600 28,600

ฉากกันแบบไม้พับได้ 
3 บาน จํานวน 4 ชุด 19,200

ชันวางหนังสือห้อง
สมุด จํานวน 3 หลัง 22,500

ชุดรับแขกแบบหนัง
เทียม  จํานวน 1 ชุด 20,000 20,000

ชุดรับแขกหวาย 
จํานวน 1 ชุด 35,000 70,000

ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต จํานวน 1 ตู้ 4,000 4,000

ตู้กระจกบานเลือน 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตู้

8,000

ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู้ 8,600

ตู้เหล็ก แบบ  2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ 11,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จํานวน 4 ตู้ 22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 ตัว 5,200

โต๊ะทํางาน จํานวน  2 
ตัว

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี 
 จํานวน 2 ชุด 9,000

โต๊ะอเนกประสงค์ 
จํานวน 1 ตัว 1,700

พัดลมติดผนัง ขนาด 
16 นิว จํานวน 12 ตัว 33,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ All 
In One สาหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 
เครือง

23,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2  
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 1
 เครือง

30,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครือง

21,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี  
จํานวน 1 เครือง

17,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ ชนิด
ประจําที ขนาด 10 
วัตต์ จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ 11,000 11,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 ตัว 5,200

โต๊ะทํางาน จํานวน  2 
ตัว 15,000 15,000

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี 
 จํานวน 2 ชุด 9,000

โต๊ะอเนกประสงค์ 
จํานวน 1 ตัว 1,700

พัดลมติดผนัง ขนาด 
16 นิว จํานวน 12 ตัว 33,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ All 
In One สาหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 
เครือง

23,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2  
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 1
 เครือง

30,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครือง

21,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี  
จํานวน 1 เครือง

17,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ ชนิด
ประจําที ขนาด 10 
วัตต์ จํานวน 1 เครือง

50,000 50,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เตียงผู้ป่วยเด็ก จํานวน 
5 เตียง 37,500

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ท่อดูดนําดับเพลิง 
จํานวน  1 เส้น
หัวฉีดนําดับเพลิง ชนิด
ด้ามปืน แบบปรับ
ระดับนําได้ จํานวน 1 
หัว

หัวฉีดนําดับเพลิง ชนิด
ลําตรง แบบทองเหลือง 
จํานวน 1 หัว

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายสีแยกศูนย์เรียนรู้  
หมู่ที 10 บ้านนิคม
พัฒนา

350,000

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 4 (ต่อจากของ
เดิม) หมู่ที 11 บ้าน
นิคมสามัคคี

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายกลางบ้าน หมู่ที 17 
บ้านหนองคูประชา
สรรค์

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายกลางบ้านหน้า (ต่อ
จากเดิม) บ้านนายชูชัย 
หะริตา 
หมู่ที 3 บ้านช่องโค

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายก้องเจริญ หมู่ที 20 
 บ้านหนองไทร

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายประเดิม 
บุญแต่ง-บ้านนายบุญ
ทัน ทองละมุน 
หมู่ที 19  บ้านตะปัน
ประชาสรรค์

180,000

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:52:05 หน้า : 23/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เตียงผู้ป่วยเด็ก จํานวน 
5 เตียง 37,500

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ท่อดูดนําดับเพลิง 
จํานวน  1 เส้น 10,000 10,000

หัวฉีดนําดับเพลิง ชนิด
ด้ามปืน แบบปรับ
ระดับนําได้ จํานวน 1 
หัว

35,000 35,000

หัวฉีดนําดับเพลิง ชนิด
ลําตรง แบบทองเหลือง 
จํานวน 1 หัว

5,000 5,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายสีแยกศูนย์เรียนรู้  
หมู่ที 10 บ้านนิคม
พัฒนา

350,000

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 4 (ต่อจากของ
เดิม) หมู่ที 11 บ้าน
นิคมสามัคคี

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายกลางบ้าน หมู่ที 17 
บ้านหนองคูประชา
สรรค์

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายกลางบ้านหน้า (ต่อ
จากเดิม) บ้านนายชูชัย 
หะริตา 
หมู่ที 3 บ้านช่องโค

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายก้องเจริญ หมู่ที 20 
 บ้านหนองไทร

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายประเดิม 
บุญแต่ง-บ้านนายบุญ
ทัน ทองละมุน 
หมู่ที 19  บ้านตะปัน
ประชาสรรค์

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายหมัน หมู่
ที 1 บ้านพุทรา

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบุญยืนพัฒนา  หมู่
ที 14 บ้านพุทรา
พัฒนา

350,000

ก่อสร้างระบบระบาย
นํา ค.ส.ล.  สายสาม
แยกหนองมะค่า - บ้าน
นางอํานวย  
ค้าขาย  หมู่ที 6  บ้าน
หนองนํากิน

350,000

ก่อสร้างระบบระบาย
นําสายธรรมาพิทักษ์  
สามแยกบ้านนายโต๊ะ  
สายอาภรณ์  หมู่ที  4  
บ้านรังกาใหญ่

350,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
สายบ้านนายเกษม  ตัง
ทรัพย์  หมู่ที 9 
บ้านพุทราก้าวหน้า

350,000

ก่อสร้างรางระบายนํา
สายจากหน้าศูนย์เรียน
รู้ หมูที 15 -หน้าวัดตะ
ปัน 
หมู่ที 15  บ้านตะปัน
สามัคคี

350,000

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพักสาย 
บ้านนายประจวบ ปืนพิ
มาย  - บ้านนาง
ระเบียบ  แขมพิมาย 
หมู่ที 13 บ้านตะปัน
ตะวันออก

350,000

วางท่อระบายนํา คสล. 
สายจากกอไผ่-บ้าน
นายสมัคร เพชรเงิน
หมู่ที 16  บ้านสามัคคี

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายหมัน หมู่
ที 1 บ้านพุทรา

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบุญยืนพัฒนา  หมู่
ที 14 บ้านพุทรา
พัฒนา

350,000

ก่อสร้างระบบระบาย
นํา ค.ส.ล.  สายสาม
แยกหนองมะค่า - บ้าน
นางอํานวย  
ค้าขาย  หมู่ที 6  บ้าน
หนองนํากิน

350,000

ก่อสร้างระบบระบาย
นําสายธรรมาพิทักษ์  
สามแยกบ้านนายโต๊ะ  
สายอาภรณ์  หมู่ที  4  
บ้านรังกาใหญ่

350,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
สายบ้านนายเกษม  ตัง
ทรัพย์  หมู่ที 9 
บ้านพุทราก้าวหน้า

350,000

ก่อสร้างรางระบายนํา
สายจากหน้าศูนย์เรียน
รู้ หมูที 15 -หน้าวัดตะ
ปัน 
หมู่ที 15  บ้านตะปัน
สามัคคี

350,000

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพักสาย 
บ้านนายประจวบ ปืนพิ
มาย  - บ้านนาง
ระเบียบ  แขมพิมาย 
หมู่ที 13 บ้านตะปัน
ตะวันออก

350,000

วางท่อระบายนํา คสล. 
สายจากกอไผ่-บ้าน
นายสมัคร เพชรเงิน
หมู่ที 16  บ้านสามัคคี

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

วางท่อระบายนํา คสล. 
สายบ้านนางชิน หาด
ทราย -บ้านนาย
ประทีป  
ผ่องพรรณ์  หมู่ที 16   
บ้านสามัคคี

180,000

วางท่อระบายนํา คสล
.สายหน้าบ้านนาย
บัญญัติ สืบค้า  - แยก
หมู่ที 4  
ตลาดจอแจ   หมู่ที 8 
บ้านหนองโสมง

350,000

วางท่อระบายนํา สาย
บ้านนายสําราญ 
ปัญญา-หมู่ที 13 บ้าน
นายประจวบ  ปืนพิ
มาย  หมู่ที 19  บ้านตะ
ปันประชาสรรค์

170,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการถนนเพือการ
เกษตร 100,000

โครงการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมถนนและ
รางระบายนํา

800,000

โครงการหลังฝนถนนดี 300,000

ปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าเงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

360,000

ค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานออกแบบหรือควบ
คุมงานก่อสร้าง

360,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

วางท่อระบายนํา คสล. 
สายบ้านนางชิน หาด
ทราย -บ้านนาย
ประทีป  
ผ่องพรรณ์  หมู่ที 16   
บ้านสามัคคี

180,000

วางท่อระบายนํา คสล
.สายหน้าบ้านนาย
บัญญัติ สืบค้า  - แยก
หมู่ที 4  
ตลาดจอแจ   หมู่ที 8 
บ้านหนองโสมง

350,000

วางท่อระบายนํา สาย
บ้านนายสําราญ 
ปัญญา-หมู่ที 13 บ้าน
นายประจวบ  ปืนพิ
มาย  หมู่ที 19  บ้านตะ
ปันประชาสรรค์

170,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการถนนเพือการ
เกษตร 100,000

โครงการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมถนนและ
รางระบายนํา

800,000

โครงการหลังฝนถนนดี 300,000

ปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าเงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

360,000

ค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานออกแบบหรือควบ
คุมงานก่อสร้าง

360,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษา เพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 

ของเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

400,000

อุดหนุนงบประมาณให้
กับศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ประปา สายสีแยกปัม
นํามัน - บ้านลุงพันธ์ 
หมู่ที 5 บ้านตะปัน

378,731

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง
พิมาย 5
โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนบ้านฉกาจ
ช่องโค

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนบ้านพุทรา
โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนพิมายดํารง
วิทยาคม

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนพิมาย
สามัคคี ๑
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษา เพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 

ของเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

400,000

อุดหนุนงบประมาณให้
กับศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ประปา สายสีแยกปัม
นํามัน - บ้านลุงพันธ์ 
หมู่ที 5 บ้านตะปัน

378,731

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง
พิมาย 5

5,000 5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนบ้านฉกาจ
ช่องโค

5,000 5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนบ้านพุทรา

5,000 5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนพิมายดํารง
วิทยาคม

5,000 5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แก่โรงเรียนพิมาย
สามัคคี ๑

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียน

4,324,000

อุดหนุนทีทําการปก
ครองอําเภอพิมาย 200,000

รวม 25,298,225 924,120 1,312,760 260,000 14,530,431 860,760 3,439,268 15,299,116
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียน

4,324,000

อุดหนุนทีทําการปก
ครองอําเภอพิมาย 200,000

รวม 1,640,820 15,604,500 79,170,000
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