
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 28,800

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 543,826

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 379,206

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

524,860

สํารองจ่าย 1,021,700

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 556,440 216,240 1,712,040 206,400 260,160 1,389,060

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 33,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 241,200 24,000 78,000

เงินเดือนพนักงาน 609,780 1,568,520 258,000 1,515,120 839,040

เงินอืนๆ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 28,800

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 543,826

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 379,206

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

524,860

สํารองจ่าย 1,021,700

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 657,360 1,904,640 6,902,340

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 5,000 5,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 235,200 336,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 206,580 681,780

เงินเดือนพนักงาน 5,077,620 9,868,080

เงินอืนๆ 20,000 20,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 400,920 400,920
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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) เงินประจําตําแหน่ง 67,200 54,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 5,000 5,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 215,000 20,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
กิจกรรมทางศาสนา
และวันสําคัญ
ทางราชการ

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บภาษีเคลือนที

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําฐานข้อมูลชุมชนทัว
ไปในพืนที
เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกัน และเฝ้าระวัง 
ยาเสพติดภายใน
ชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมส่งเสริมเพิม
ทักษะให้กับกลุ่ม
อาชีพในพืนทีตําบล
รังกาใหญ่

150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 256,200 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 120,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

250,000 250,000

ค่าเช่าบ้าน 103,400 143,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 315,000 595,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
กิจกรรมทางศาสนา
และวันสําคัญ
ทางราชการ

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บภาษีเคลือนที 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําฐานข้อมูลชุมชนทัว
ไปในพืนที
เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกัน และเฝ้าระวัง 
ยาเสพติดภายใน
ชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมส่งเสริมเพิม
ทักษะให้กับกลุ่ม
อาชีพในพืนทีตําบล
รังกาใหญ่

150,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจําตําบล

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่
บ้าน

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ระบบแผนทีภาษี
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 5,000 10,000 10,000 20,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ปักเขตทีสาธารณะ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
กําจัดขยะมูลฝอย 120,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
กําจัดวัชพืชและทํา
ความสะอาด
แหล่งนํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ
ประจําปี

35,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมเนืองในวัน
งดสูบบุหรีโลก

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมเนืองในวัน
เอดส์โลก

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจําตําบล

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่
บ้าน

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

35,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ระบบแผนทีภาษี 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 110,000 225,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ปักเขตทีสาธารณะ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร 7,000 7,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
กําจัดขยะมูลฝอย 120,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
กําจัดวัชพืชและทํา
ความสะอาด
แหล่งนํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ
ประจําปี

35,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมเนืองในวัน
งดสูบบุหรีโลก

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมเนืองในวัน
เอดส์โลก

15,000

วันทีพิมพ์ : 31/5/2560  15:27:10 หน้า : 6/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมวันแม่แห่ง
ชาติ

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําประชาคม
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําผังเมืองชุมชน
เทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ประสบภัย
ธรรมชาติ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ซักซ้อมแผนบรรเทา
สาธารณภัย 
เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่ ประจําปี 2559

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตรวจคุณภาพนํา
อุปโภคบริโภค

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตลาดนัดชุมชนไทย
ช่วยไทยคนไทย
ยิมได้

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศบาลพบประชาชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
นําเด็กเล็กศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
เสริมประสบการณ์

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ อป
พร.ตําบลรังกาใหญ่
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประกวดสิงประดิษฐ์
จากขยะ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมวันแม่แห่ง
ชาติ

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําประชาคม 45,000 45,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี

26,000 26,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําผังเมืองชุมชน
เทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ประสบภัย
ธรรมชาติ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ซักซ้อมแผนบรรเทา
สาธารณภัย 
เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่ ประจําปี 2559

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตรวจคุณภาพนํา
อุปโภคบริโภค

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตลาดนัดชุมชนไทย
ช่วยไทยคนไทย
ยิมได้

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศบาลพบประชาชน 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
นําเด็กเล็กศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
เสริมประสบการณ์

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ อป
พร.ตําบลรังกาใหญ่

260,000 260,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประกวดสิงประดิษฐ์
จากขยะ

30,000

วันทีพิมพ์ : 31/5/2560  15:27:10 หน้า : 8/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนสุขภาพชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปลูกต้นไม้ถวายแม่
ของแผ่นดิน

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรม  อปพร.
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมประชาคมเพือ
ป้องกันการทุจริตคอรับ
ชัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาขีด
ความสามารถของคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพือเสริม
สร้างคุณธรรม  
จริยธรรม ตามหลักธร
รมาภิบาล
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพือเตรียมความ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการจัดการ
มูลฝอย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนสุขภาพชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปลูกต้นไม้ถวายแม่
ของแผ่นดิน

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรม  อปพร. 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมประชาคมเพือ
ป้องกันการทุจริตคอรับ
ชัน

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาขีด
ความสามารถของคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพือเสริม
สร้างคุณธรรม  
จริยธรรม ตามหลักธร
รมาภิบาล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพือเตรียมความ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการจัดการ
มูลฝอย

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ บุคลากร 
และผู้นําชุมชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของผู้นํา
เกษตรกร

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
อาสาพัฒนาชุมชนใน
พืนทีตําบลรังกาใหญ่

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพ อาสา
สมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.)

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ภูมิปัญญาท้องถินไทย
ร่วมใจพัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ ป้องกันและ
อบรมให้ความรู้
เกียวกับยาเสพติด

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์การคัดแยก
ขยะมูลฝอย

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ บุคลากร 
และผู้นําชุมชน

800,000 800,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของผู้นํา
เกษตรกร

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
อาสาพัฒนาชุมชนใน
พืนทีตําบลรังกาใหญ่

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพ อาสา
สมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.)

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ภูมิปัญญาท้องถินไทย
ร่วมใจพัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ ป้องกันและ
อบรมให้ความรู้
เกียวกับยาเสพติด

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์การคัดแยก
ขยะมูลฝอย

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

90,000 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

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ลดภาวะโลกร้อน 
(Global warming)

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิน   
ของคณะผู้บริหาร  เจ้า
หน้าทีและบุคลากรทาง
การศึกษา

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศูนย์ผสมเทียมและ
ดูแลสุขภาพสัตว์
ตําบลรังกาใหญ่

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเรือยาวเข้าแข่งขัน
งานเทศกาล
เทียวพิมาย

180,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตําบลรังกา
ใหญ่

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทีเกียว
เนืองกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการสังคม

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ลดภาวะโลกร้อน 
(Global warming)

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิน   
ของคณะผู้บริหาร  เจ้า
หน้าทีและบุคลากรทาง
การศึกษา

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศูนย์ผสมเทียมและ
ดูแลสุขภาพสัตว์
ตําบลรังกาใหญ่

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเรือยาวเข้าแข่งขัน
งานเทศกาล
เทียวพิมาย

180,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตําบลรังกา
ใหญ่

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทีเกียว
เนืองกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการสังคม

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ยุติธรรม
ตําบลรังกาใหญ่

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้า
ระวังและป้องโรค
เรือรังของผู้บริหารและ
บุคลากรเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอบรมอาชีพให้
แก่กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ 
และผู้ทีสนใจ

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร 
สถานศึกษา  เพือจ่าย
เป็น 
- ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านพุทรา   
- ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านตะปัน-รังกา
สามัคคี   
- ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านฉกาจช่องโค 

- ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านนิคมพัฒนา
สามัคคี

1,321,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
หน้าบ้าน น่ามอง (Big 
Cleaning Day)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ยุติธรรม
ตําบลรังกาใหญ่

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้า
ระวังและป้องโรค
เรือรังของผู้บริหารและ
บุคลากรเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอบรมอาชีพให้
แก่กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ 
และผู้ทีสนใจ

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร 
สถานศึกษา  เพือจ่าย
เป็น 
- ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านพุทรา   
- ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านตะปัน-รังกา
สามัคคี   
- ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านฉกาจช่องโค 

- ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.บ้านนิคมพัฒนา
สามัคคี

1,321,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
หน้าบ้าน น่ามอง (Big 
Cleaning Day)

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมการทําปุ๋ยหมัก
จากขยะอินทรีย์

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเพิมผลผลิตมัน
สําปะหลัง

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มสตรี ตําบล
รังกาใหญ่

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมให้ความรู้
เกษตรกรเกียวกับ
การปลูกยางพารา

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมอาสาสมัครใน
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

ค่าใช้จ่ายในศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลรังกาใหญ่

10,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ 10,000 5,000 50,000 10,000 20,000 50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา สําหรับ
พิธี และโอกาสสําคัญ
ต่างๆ

ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

28,000

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 2,360

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประจําตําบล 150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมการทําปุ๋ยหมัก
จากขยะอินทรีย์

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเพิมผลผลิตมัน
สําปะหลัง

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มสตรี ตําบล
รังกาใหญ่

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมให้ความรู้
เกษตรกรเกียวกับ
การปลูกยางพารา

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมอาสาสมัครใน
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

ค่าใช้จ่ายในศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลรังกาใหญ่

10,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ 20,000 210,000 375,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา สําหรับ
พิธี และโอกาสสําคัญ
ต่างๆ

3,000 3,000

ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

28,000

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 2,360

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประจําตําบล 150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

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

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์  
อําเภอพิมาย

80,000

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

5,000

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬาในงาน
เทศกาล
เทียวพิมาย

20,000

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับ
อําเภอหรือจังหวัด

50,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 98,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 200,000 10,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 60,000 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000 550,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,671,488

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 30,000 20,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์  
อําเภอพิมาย

80,000

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

5,000

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬาในงาน
เทศกาล
เทียวพิมาย

20,000

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับ
อําเภอหรือจังหวัด

50,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 98,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 180,000 490,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 70,000 260,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 165,000 305,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 320,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 280,000 1,000,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,671,488

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 195,000 295,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอืน 250,000 90,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 72,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)  ตู้เหล็ก ขนาด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 8 
ตู้
2)ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต จํานวน 2 ตู้

3)ตู้ 4 ลินชัก จํานวน 
1 ตู้
ครุภัณฑ์สํานักงาน  
สําหรับสภาเด็กและ
เยาวชน 
ตําบลรังกาใหญ่  ดังนี 
 -โต๊ะประชุม  จํานวน 
4 ตัว   
 -เก้าอีพลาสติก  
จํานวน  30 ตัว 
 -ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต  จํานวน  2 ตู้ 
 -ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต 
 จํานวน  2  ตู้ 
 -ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
(มอก.)    จํานวน 1  ตู้

39,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอืน 40,000 10,000 420,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 70,000 70,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 50,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 600,000 702,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 46,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)  ตู้เหล็ก ขนาด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 8 
ตู้

52,000 52,000

2)ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต จํานวน 2 ตู้ 8,000 8,000

3)ตู้ 4 ลินชัก จํานวน 
1 ตู้ 4,600 4,600

ครุภัณฑ์สํานักงาน  
สําหรับสภาเด็กและ
เยาวชน 
ตําบลรังกาใหญ่  ดังนี 
 -โต๊ะประชุม  จํานวน 
4 ตัว   
 -เก้าอีพลาสติก  
จํานวน  30 ตัว 
 -ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต  จํานวน  2 ตู้ 
 -ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต 
 จํานวน  2  ตู้ 
 -ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
(มอก.)    จํานวน 1  ตู้

39,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
พัฒนาเด็กเล็กสําหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดัง
นี 
 -โต๊ะพับสําหรับเด็ก  
จํานวน 8 ตัว   
 -เก้าอีเด็ก  จํานวน  
85 ตัว 
 -เก้าอีพลาสติก  
จํานวน  50  ตัว

44,920

เครืองขัดพืน  จํานวน 
1 เครือง
เครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร  จํานวน 1 เครือง

ตู้ ขนาด 90 x 40 
x156 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ตู้

ตู้ ขนาด 92 x 31 
x176 เซนติเมตร  
จํานวน 1 ตู้
ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต  จํานวน  1 ตู้ 4,000

ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต จํานวน 2 ตู้ 8,000

ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต  
จํานวน  1  ตู้ 3,900

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนกระจก 4 ฟุต 
จํานวน 8 ตัว

32,000

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 
ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

 จํานวน 1 เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
พัฒนาเด็กเล็กสําหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดัง
นี 
 -โต๊ะพับสําหรับเด็ก  
จํานวน 8 ตัว   
 -เก้าอีเด็ก  จํานวน  
85 ตัว 
 -เก้าอีพลาสติก  
จํานวน  50  ตัว

44,920

เครืองขัดพืน  จํานวน 
1 เครือง 20,000 20,000

เครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร  จํานวน 1 เครือง 15,000 15,000

ตู้ ขนาด 90 x 40 
x156 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ตู้

8,900 8,900

ตู้ ขนาด 92 x 31 
x176 เซนติเมตร  
จํานวน 1 ตู้

8,300 8,300

ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต  จํานวน  1 ตู้ 4,000

ตู้กระจกบานเลือน 4 
ฟุต จํานวน 2 ตู้ 8,000 16,000

ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต  
จํานวน  1  ตู้ 3,900

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนกระจก 4 ฟุต 
จํานวน 8 ตัว

32,000

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 
ชุด 9,900 9,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

 จํานวน 1 เครือง

7,300 7,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1)คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว จํานวน 2 
ชุด

2)เครืองพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า   
18.5 นิว จํานวน 2 
ชุด

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิว จํานวน 1 
ชุด

16,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิว จํานวน 1 
ชุด

16,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 

จํานวน 1 เครือง

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

7,300 7,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียงห้อง
ประชุม ชัน 3

ชุดไมโครโฟนห้อง
ประชุมสภา

เสาแม่ข่ายพร้อมติดตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1)คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว จํานวน 2 
ชุด

32,000 32,000

2)เครืองพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครือง

14,600 14,600

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า   
18.5 นิว จํานวน 2 
ชุด

32,000 32,000

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิว จํานวน 1 
ชุด

16,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิว จํานวน 1 
ชุด

16,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 

จํานวน 1 เครือง

7,300 7,300

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

14,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียงห้อง
ประชุม ชัน 3 60,000 60,000

ชุดไมโครโฟนห้อง
ประชุมสภา 60,000 60,000

เสาแม่ข่ายพร้อมติดตัง 25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์อืนๆ  ทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

10,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

10,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์อืนๆ ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
ครุภัณฑ์  
ประเภทต่างๆ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ค่าจัดซือครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ ขนาด 5 นิว 
จํานวน  1  ตัว

5,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องดิจิตอล 16 ล้าน
พิกเซล จํานวน 1 ตัว 10,000

กล้องวงจรปิดพร้อมติด
ตัง
เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA  
ขนาด 2,000 ANSI 
Lumens  จํานวน 1 
เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์อืนๆ  ทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

10,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

30,000 40,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์อืนๆ ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
ครุภัณฑ์  
ประเภทต่างๆ

5,000 5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ค่าจัดซือครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ

10,000 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ ขนาด 5 นิว 
จํานวน  1  ตัว

5,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องดิจิตอล 16 ล้าน
พิกเซล จํานวน 1 ตัว 10,000

กล้องวงจรปิดพร้อมติด
ตัง 90,000 90,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA  
ขนาด 2,000 ANSI 
Lumens  จํานวน 1 
เครือง

22,000 22,000

วันทีพิมพ์ : 31/5/2560  15:27:11 หน้า : 28/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิว  

จํานวน 1 จอ

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เกียวกับ
การดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าใช้จ่ายในการก่อ
สร้างห้องนํา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านฉกาจช่องโค  
(ตามแบบของเทศบาล)

80,000

ค่าใช้จ่ายในการก่อ
สร้างห้องเรียน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตะปัน-รังกา
สามัคคี (ตามแบบของ
เทศบาล)

420,000

โครงการจัดทําป้าย
แสดงชือหมู่บ้าน   
ถนน   และ ซอย
ในพืนทีตําบลรังกา
ใหญ่

100,000

โครงการต่อเติมศูนย์
การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 2 
บ้านฉกาจ

350,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสํานักงาน
เทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

250,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยประชาร่วมใจ หมู่
ที 14 บ้านพุทรา
พัฒนา

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิว  

จํานวน 1 จอ

12,000 12,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เกียวกับ
การดับเพลิง

30,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าใช้จ่ายในการก่อ
สร้างห้องนํา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านฉกาจช่องโค  
(ตามแบบของเทศบาล)

80,000

ค่าใช้จ่ายในการก่อ
สร้างห้องเรียน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตะปัน-รังกา
สามัคคี (ตามแบบของ
เทศบาล)

420,000

โครงการจัดทําป้าย
แสดงชือหมู่บ้าน   
ถนน   และ ซอย
ในพืนทีตําบลรังกา
ใหญ่

100,000

โครงการต่อเติมศูนย์
การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 2 
บ้านฉกาจ

350,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสํานักงาน
เทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

250,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยประชาร่วมใจ หมู่
ที 14 บ้านพุทรา
พัฒนา

260,000
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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. 
สายพุทรา- บ้านงิว 
ช่วงที 3 (หมู่ที 1,
9,12,14,17,20)

500,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายริมทุ่ง  หมู่ที 17  
บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

350,000

ก่อสร้างถนน คสล
.สายกลางบ้าน จาก
บ้านนางปราณีต-
บ้านนายบุญธรรม  หมู่
ที 3 บ้านช่องโค

350,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอย 3  (กลางซอย)  
หมู่ที 10 
บ้านนิคมพัฒนา

170,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ตะวันออกวัดบ้าน
พุทรา 
หมู่ที 1  บ้านพุทรา

250,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านตะปัน ตําบลรังกา
ใหญ่ 
- บ้านท่าหลวง ตําบล
ท่าหลวง

600,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายสว่าง - บ้าน
นายเหมือน  
หมู่ที 18 บ้านหนอง
โสมงพัฒนา

350,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หมู่ที 3 เชือม หมู่ที 11
 ช่วงที 3
หมู่ที 3 บ้านช่องโค

400,000

ก่อสร้างรัวตาข่าย
สถานทีกําจัดขยะ 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายพุทรา- บ้านงิว 
ช่วงที 3 (หมู่ที 1,
9,12,14,17,20)

500,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายริมทุ่ง  หมู่ที 17  
บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

350,000

ก่อสร้างถนน คสล
.สายกลางบ้าน จาก
บ้านนางปราณีต-
บ้านนายบุญธรรม  หมู่
ที 3 บ้านช่องโค

350,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอย 3  (กลางซอย)  
หมู่ที 10 
บ้านนิคมพัฒนา

170,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ตะวันออกวัดบ้าน
พุทรา 
หมู่ที 1  บ้านพุทรา

250,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านตะปัน ตําบลรังกา
ใหญ่ 
- บ้านท่าหลวง ตําบล
ท่าหลวง

600,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายสว่าง - บ้าน
นายเหมือน  
หมู่ที 18 บ้านหนอง
โสมงพัฒนา

350,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หมู่ที 3 เชือม หมู่ที 11
 ช่วงที 3
หมู่ที 3 บ้านช่องโค

400,000

ก่อสร้างรัวตาข่าย
สถานทีกําจัดขยะ 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ขยายไหล่ทาง คสล
.ถนนทางเข้าโรงเรียน
พิมายดํารง 
วิทยาคม หมู่ที 14  
บ้านพุทราพัฒนา

99,000

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างถังนําประปา 
หมู่ที 10 บ้านนิคม
พัฒนา

180,000

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างถังนําประปา 
หมู่ที 11 บ้านนิคม
สามัคคี

180,000

วางท่อระบายนํา คสล
.สายโรงเรียนบ้าน
พุทรา-ถนน
สายริมทุ่ง  หมู่ที 9 
บ้านพุทราก้าวหน้า

350,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
ทรัพย์สิน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาล ทัง 4 
ศูนย์ (ตามแบบของ
เทศบาล)

120,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
ทรัพย์สิน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นิคมพัฒนาสามัคคี 
(ตามแบบของเทศบาล)

100,000

โครงการถนนเพือการ
เกษตร 100,000

โครงการบ้านท้องถิน
ไทย เทิดไท้องค์
ราชันย์

150,000

โครงการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมถนนและ
รางระบายนํา

500,000

วันทีพิมพ์ : 31/5/2560  15:27:11 หน้า : 33/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ขยายไหล่ทาง คสล
.ถนนทางเข้าโรงเรียน
พิมายดํารง 
วิทยาคม หมู่ที 14  
บ้านพุทราพัฒนา

99,000

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างถังนําประปา 
หมู่ที 10 บ้านนิคม
พัฒนา

180,000

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างถังนําประปา 
หมู่ที 11 บ้านนิคม
สามัคคี

180,000

วางท่อระบายนํา คสล
.สายโรงเรียนบ้าน
พุทรา-ถนน
สายริมทุ่ง  หมู่ที 9 
บ้านพุทราก้าวหน้า

350,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
ทรัพย์สิน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาล ทัง 4 
ศูนย์ (ตามแบบของ
เทศบาล)

120,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
ทรัพย์สิน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นิคมพัฒนาสามัคคี 
(ตามแบบของเทศบาล)

100,000

โครงการถนนเพือการ
เกษตร 100,000

โครงการบ้านท้องถิน
ไทย เทิดไท้องค์
ราชันย์

150,000

โครงการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมถนนและ
รางระบายนํา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสถานทีให้
เอือต่อผู้สูงอายุ

100,000

โครงการหลังฝนถนนดี 300,000

อาคารต่าง ๆ

1)ติดตังต่อเติมผนังกัน
ห้องปฏิบัติราชการ ดัง
นี 
1.1) ห้องสํานักปลัด
เทศบาล(อาคารชันที 2
 ) ขนาดกว้าง    
      3.50 เมตร ยาว 4
 เมตร  จํานวน 1 ห้อง  
 
1.2) ห้องประชา
สัมพันธ์ (อาคารชันที 
1)  
     - ห้องประกาศ 
ขนาดกว้าง 2.45 
เมตร ยาว 3.00 เมตร  

       จํานวน 1 ห้อง  
     - ห้องประชา
สัมพันธ์ ขนาดกว้าง 
3.30 เมตร  จํานวน 1 
ห้อง
2) ติดตังผนังกันห้อง
ประชุม ชัน 3 จํานวน 
1 ห้อง

3)ก่อสร้างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

โครงการจัดทําสถานที
ทีเอือต่อผู้สูงอายุและผู้
พิการ

10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสถานทีให้
เอือต่อผู้สูงอายุ

100,000

โครงการหลังฝนถนนดี 300,000

อาคารต่าง ๆ

1)ติดตังต่อเติมผนังกัน
ห้องปฏิบัติราชการ ดัง
นี 
1.1) ห้องสํานักปลัด
เทศบาล(อาคารชันที 2
 ) ขนาดกว้าง    
      3.50 เมตร ยาว 4
 เมตร  จํานวน 1 ห้อง  
 
1.2) ห้องประชา
สัมพันธ์ (อาคารชันที 
1)  
     - ห้องประกาศ 
ขนาดกว้าง 2.45 
เมตร ยาว 3.00 เมตร  

       จํานวน 1 ห้อง  
     - ห้องประชา
สัมพันธ์ ขนาดกว้าง 
3.30 เมตร  จํานวน 1 
ห้อง

100,000 100,000

2) ติดตังผนังกันห้อง
ประชุม ชัน 3 จํานวน 
1 ห้อง

100,000 100,000

3)ก่อสร้างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

100,000 100,000

โครงการจัดทําสถานที
ทีเอือต่อผู้สูงอายุและผู้
พิการ

10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 8,000 33,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 150,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000 637,000 4,560,000

รวม 2,620,392 2,015,220 1,279,240 770,000 12,879,660 922,700 2,770,580 12,877,068
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 150,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,297,000

รวม 1,596,360 16,268,780 54,000,000
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