
ส ำนักปลัดเทศบำล
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

งำนบริหำรงำนทัว่ไป
หมวดค่ำใชส้อย

1 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร    532,000.00
ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทัว่ไป
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทัว่ไป    108,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่
 - ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลรังกาใหญ่    414,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล , ค่าเช่าทรัพย์สิน , ค่าโฆษณาเผยแพร่      10,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเบีย้ประกัน , ค่าติดต้ังโทรศัพท์  เป็นต้น

2 รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร    100,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะหมวดอ่ืน

3 ค่ำใชจ้่ำยในกำรรับวำรสำร        7,500.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62
4 ค่ำพวงมำลัย  ชอ่ดอกไม ้ กระเชำ้ดอกไม ้ พวงมำลำ  ส ำหรับพิธีและโอกำสตำ่ง ๆ        3,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62
5 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมฯ      50,000.00  ม.ค. 62 - ก.พ. 62

 -  ค่าอาหาร  จ านวน  3  มื้อ ๆ ละ 75 บาท จ านวน  90  คน              เป็นเงิน  20,250.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน  2  มื้อ ๆ ละ 25 บาท  90 คน       เป็นเงิน  4,500.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  10  ชั่วโมง ๆ ละ  1,200.-  บาท                   เป็นเงิน  12,000.-  บาท
 -  ค่าจัดท าเอกสาร                                                              เป็นเงิน  1,018.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร                                    เป็นเงิน  432.-  บาท
 - ค่ายานพาหนะ  จ านวน  2  คัน  จ านวน  1  วัน ๆ ละ  5,900.-  บาท   เป็นเงิน  11,800.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



6 โครงกำรส่งเสริมกำรเลือกตั้งท้องถ่ิน    700,000.00  ม.ิย. 62 - ก.ย. 62
7 โครงกำรส่งเสริมสร้ำงประชำธิปไตยในชมุชน      30,000.00  ม.ิย. 62 - ก.ย. 62

กิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงประชำธิปไตยในชมุชน
1.  ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  5 ชั่วโมง ๆ 500  บาท            เป็นเงิน  2,500.-  บาท
2.  ค่าป้ายโครงการขนาด 2.40 x  4  เมตร                           เป็นเงิน  1,440.-   บาท
3.  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ  จ านวน  100  คน ๆ ละ 75 บาท   เป็นเงิน  7,500.-  บาท
4.  ค่าอาหารว่าง  2  มื้อ  จ านวน  100  คน ๆ ละ 25 บาท         เป็นเงิน  5,000.-  บาท
กิจกรรมรณรงค์และประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งท้องถ่ิน
1.  ค่าป้ายส าหรับเดินรณรงค์การเลือกต้ัง                                  เป็นเงิน  10,000.-  บาท
2.  ค่าน้ าด่ืมในกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกต้ัง                            เป็นเงิน  1,000.-  บาท
3.  ค่าวัสดุอื่น ๆ ส าหรับการเดินรณรงค์                                   เป็นเงิน  2,560.-  บาท

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน    205,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
หมวดค่ำวัสดุ

9 วัสดสุ ำนักงำน    125,000.00
ธ.ค.61,เม.ย. 62,ส.ค. 

62
10 วัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ      20,000.00

ธ.ค.61,เม.ย. 62,ส.ค. 
62

11 วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว      65,000.00
ธ.ค.61,เม.ย. 62,ส.ค. 

62
12 วัสดยุำนพำหนะและขนส่ง      30,000.00 ธ.ค.61,มี.ค. ,มิ.ย. ,ก.ย.62

13 วัสดนุ้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      90,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62
14 วัสดโุฆษณำและเผยแพร่        5,000.00 พ.ย. 61 , ม.ค. 62
15 วัสดคุอมพิวเตอร์      80,000.00 ธ.ค.61,มี.ค. ,มิ.ย. ,ก.ย.62

16 วัสดอ่ืุน      50,000.00  ม.ค. 62 , พ.ค. 62

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



หมวดค่ำครุภัณฑ์
17 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน    135,600.00

 -  เก้าอี้  จ านวน  3  ตัว       15,000.00  พ.ย. 61
 -  เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน       28,600.00  พ.ย. 61
 -  ชุดรับแขกแบบหนังเทียม  จ านวน  1  ชุด       20,000.00  ธ.ค. 61
 -  ชุดรับแขกหวาย  จ านวน  1  ชุด       35,000.00  ธ.ค. 61
 -  ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จ านวน  4  ตู้       22,000.00  พ.ย. 61
 -  โต๊ะท างาน  จ านวน  2  ตัว       15,000.00  พ.ย. 61

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนวำงแผนสถิตแิละวิชำกำร

หมวดค่ำใชส้อย
18 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำแผนและเทศบัญญัตติำ่ง ๆ      35,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62
19 โครงกำรจัดท ำประชำคม      50,000.00   มนีำคม  2562

ประชำคมครั้งที ่ 1
 -  ค่าวัสดุ                                                                              เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร                                                          เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ค่าอาหาร จ านวน 1 มื้อ จ านวน 140 คน ๆ ละ  75.-  บาท                    เป็นเงิน  10,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 1 มื้อ  จ านวน 140 คน ๆ ละ 25 บาท    เป็นเงิน  3,500.-  บาท
 -  ค่าเคร่ืองด่ืม (ประชาคมหมู่บ้าน  20  หมู่บ้านฉ                                    เป็นเงิน   8,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ  จ านวน  2  ป้าย                                                 เป็นเงิน  1,500.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



ประชำคมครั้งที ่ 2  มถุินำยน  2562
 -  ค่าวัสดุ                                                                              เป็นเงิน  1,500.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร                                                          เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ค่าอาหาร จ านวน 1 มื้อ จ านวน 150 คน ๆ ละ  75.-  บาท                    เป็นเงิน  11,250.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 1 มื้อ  จ านวน 150 คน ๆ ละ 25 บาท    เป็นเงิน  3,750.-  บาท

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกันฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หมำวดค่ำใชส้อย
20 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร      20,000.00   ต.ค. 61 - ก.ย. 62
21 โครงกำรซักซ้อมแผนบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่      30,000.00  กุมภำพันธ์   2562

 -  ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จ านวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ  600.-  บาท             เป็นเงิน  2,400.-  บาท
 -  ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ จ านวน  5  ชั่วโมง ๆ ละ  600.-  บาท                    เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารหลางวัน  1  มื้อ  จ านวน 55 บาท จ านวน  180.-  บาท             เป็นเงิน  9,900.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ  25 บาท จ านวน 180  คน    เป็นเงิน  9,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                                                          เป็นเงิน  2,268.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ฯ ขนาด 1.2x2.4  เมตร                                           เป็นเงิน  432.-  บาท

22 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์  อปพร. ต ำบลรังกำใหญ่      30,000.00   ต.ค. 61 - ก.ย. 62
 -  ค่าตอบแทนครูฝึกปฏิบัติ จ านวน 4 คน  4 ชั่วโมง ๆ ละ  600.-  บาท            เป็นเงิน  9,600.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จ านวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ  600.-  บาท             เป็นเงิน  7,200.-  บาท
 -  ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น                                           เป็นเงิน  24,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 6 มื้อ ๆ ละ  20 บาท จ านวน 50  คน     เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                      เป็นเงิน  400.-  บาท
 -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม                                                เป็นเงิน  2,300.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



23 โครงกำรรณรงค์ ป้องกันและอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับยำเสพตดิ      30,000.00   กรกฎำคม  2562
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 150 คน ๆ ละ 25 บาท  2 มื้อ         เป็นเงิน  7,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จ านวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท 1 มื้อ     เป็นเงิน  11,250.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                  เป็นเงิน  4,150.-  บาท
 -  ค่าจัดท าใบประกาศ                                                             เป็นเงิน  2,500.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ 600  บาท                            เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ฯ ขนาด 2x3  เมตร                                          เป็นเงิน  1,000.-  บาท

24 โครงกำรรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำลส ำคัญ      90,000.00  ม.ค. 62 , เม.ย. 62
ชว่งเทศกำลปีใหม ่ 2562
 -  ค่าเบีย้เล้ียงผู้มาปฏิบัติหน้าที ่ จ านวน 20 คน ๆ ละ 200 บาท  7 วัน          เป็นเงิน  28,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาติดต้ังเต้นท์พร้อมร้ือถอน  จ านวน  2  จุด                           เป็นเงิน   3,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ัง จ านวน 20  ป้าย             เป็นเงิน  14,000.-  บาท
ชว่งเทศกำลสงกรำนต ์ 2562
 -  ค่าเบีย้เล้ียงผู้มาปฏิบัติหน้าที ่ จ านวน 20 คน ๆ ละ 200 บาท  7 วัน          เป็นเงิน  28,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาติดต้ังเต้นท์พร้อมร้ือถอน  จ านวน  2  จุด                           เป็นเงิน   3,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ัง จ านวน 20  ป้าย             เป็นเงิน  14,000.-  บาท

25 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน      96,000.00   ต.ค. 61 - ก.ย. 62
หมวดค่ำวัสดุ

26 ค่ำวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง      50,000.00   ต.ค. 61 - ก.ย. 62
27 ค่ำวัสดนุ้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      87,200.00   ต.ค. 61 - ก.ย. 62
28 ค่ำวัสดมุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์        5,000.00  เม.ย. 62 , ส.ค. 62
29 ค่ำวัสดเุครื่องดบัเพลิง      40,000.00  ธ.ค. 61 , ม.ิย. 62
30 ค่ำวัสดอ่ืุน      50,000.00  ก.พ. 62 , ม.ิย. 62

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



หมวดค่ำครุภัณฑ์
31 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ      50,000.00  มกรำคม  2562

 -  เคร่ืองรับ - ส่งวิทยุชนิดประจ าที ่ขนาด  10  วัตต์  จ านวน  1  เคร่ือง
32 ครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง

 -  ท่อดูดน้ าดับเพลิง  จ านวน  1  เส้น       10,000.00  กุมภาพันธ์  2562
 -  หัวฉีดน้ าดับเพลิง  ชนิดด้สมปืน  แบบปรับระดับน้ าได้       35,000.00  กุมภาพันธ์  2562
 -  หัวฉีดน้ าดับเพลิง  ชนิดล าตรง  แบบทองเหลือง  จ านวน  1  ตัว         5,000.00  กุมภาพันธ์  2562

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนสวัสดกิำรสังคมและสังคมสงเครำะห์

หมวดค่ำใชส้อย
33 รำยจ่ำยให่ไดม้ำซ่ึงบริกำร    116,000.00

 -  โครงการจัดท าสถานทีท่ีเ่อื้อต่อผู้สูงอายุ  และผู้พิการ      60,000.00  กุมภำพันธ์  2562
 -  โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน  ราชินี      36,000.00  มกรำคม  2562
   โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยส าหรับคนพิการ  ผู้สูงอายุ  และผู่ทีอ่ยู่ในข่ายจ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ      20,000.00  มถุินำยน  2562

34 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดกิำรสังคม      30,000.00   กรกฎำคม  2562
หมวดค่ำครุภัณฑ์

35 ครุภัณฑ ำนักงำน
 -  เก้ำอ้ี  จ ำนวน  1  ตวั        5,000.00  พฤศจิกำยน  2561
 -  ตู้เหล็ก  แบบ  2  บำน  จ ำนวน  2  ตู้      11,000.00  พฤศจิกำยน  2561

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แขง็ของชมุชน

หมำวดค่ำใชส้อย
36 โครงกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำยุ  เทศบำลต ำบลรังกำใหญ่      50,000.00  พฤศจิกำยน  2561
37 โครงกำรตลำดนัดชมุชนไทยชว่ยไทยคนไทยยิ้มได้      30,000.00   มนีำคม  2562

 -  ค่าเคร่ืองด่ืม                                                                       เป็นเงิน   10,000.-  บาท
 -  ค่าจัดเตรียมสถานที ่(เวท,ีเคร่ืองเสียง,เต้นท,์ระบบไฟ ฯลฯ)                     เป็นเงิน   14,150.-  บาท
 -  ค่าป้ายพร้อมติดต้ังและร้ือถอน                                                   เป็นเงิน    5,850.-  บาท

38 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพองค์กรสตรี      30,000.00  เมษำยน  2562
 -  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม                                              เป็นเงิน  7,668.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  30  คน ๆ ละ 75 บาท 2 วัน                    เป็นเงิน  4,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  30  คน ๆ ละ 25 บาท  4  มื้อ         เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร                                                             เป็นเงิน  14,400.-  บาท
 - ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40  เมตร                                     เป็นเงิน  432.-  บาท

39 โครงกำรส่งเสริมอำชพีผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้สนใจ      30,000.00  ธันวำคม  2562
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์และสมุนไพรทีใ่ช้ในการอบรม                                   เป็นเงิน   7,368.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  12  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                เป็นเงิน   7,200.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  2 มื้อ ๆ ละ  75  บาท/คน จ านวน  60  คน 2 วัน      เป็นเงิน   9,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 60 คน      เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4  เมตร                                        เป็นเงิน   432.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



40 โครงกำรส่งเสริมอบรมอำชพีให้แก่กลุ่มสตรี  กลุ่มแมบ่้ำน      40,000.00  พฤษภำคม  2562
 -  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม                                              เป็นเงิน  17,668.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  30 คน ๆ ละ75 บาท จ านวน 2 วัน             เป็นเงิน  4,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วันละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 30 คน        เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร                                                               เป็นเงิน  14,400.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4  เมตร                                         เป็นเงิน   432.-  บาท

41 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุตธิรรมต ำบลรังกำใหญ่      30,000.00  มถุินำยน  2562
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 120 คน ๆ ละ 25 บาท  2  มื้อ            เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม  120 คน ๆ ละ 75 บาท  1  มื้อ               เป็นเงิน  9,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม                                                        เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าจัดท าใบประกาศ                                                                เป็นเงิน  1,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท                                เป็นเงิน  3,600.-   บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2x 2.4  เมตร                                          เป็นเงิน   432.-  บาท
 -  ค่าจัดท าเอกสาร                                                                    เป็นเงิน  4,968.-  บาท

42 โครงกำรส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่วในชมุชน      50,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
กองคลัง

งำนบริหำรงำนทัว่ไป
หมวดค่ำใชส้อย

43 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร      15,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
44 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่      10,000.00   ม.ีค. 62 , ก.ค. 62

 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ                                                   เป็นเงิน  450.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน                                                            เป็นเงิน  9,550.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



45 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำระบบแผนทีภ่ำษี    100,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
 -  ค่าคัดลอกข้อมูลทีดิ่น                                                              เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างพนักงานส ารวจ                                                             เป็นเงิน  90,000.-  บาท

46 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำป้ำนประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี      20,000.00   ธันวำคม  2561
47 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน      50,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

หมวดค่ำวัสดุ
48 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน    100,000.00  ม.ค. 62,เม.ย. 62,ส.ค. 62

49 ค่ำวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง      40,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

50 ค่ำวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น      41,500.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

51 ค่ำวัสดคุอมพิวเตอร์    100,000.00  ม.ค. 62,เม.ย. 62,ส.ค. 62

หมวดค่ำคครุภัณฑ์
52 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน      15,000.00    มนีำคม  2562

 -  ตู้กระจกบานเล่ือน  4  ฟุต  จ านวน  1  ตู้                                        เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน  (มอก.)  จ านวน  2  ตู้                                  เป็นเงิน  11,000.-  บาท

กองชำ่ง
หมวดค่ำใชส้อย

53 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร  เชน่  ค่ำเย็บหนังสือ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำ่ง ๆ    200,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
54 กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  เชน่  ตู้    เก้ำอ้ี ฯลฯ    272,600.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

หมวดค่ำวัสดุ
55 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน      30,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย.62
56 วัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ    300,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย.62
57 วัสดกุ่อสร้ำง    500,000.00 ธ.ค. 61 - เม.ย.62
58 วัสดยุำนพำหนะและขนส่ง    100,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย.62

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



59 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น    232,800.00  ต.ค. 61 - ก.ย.62
60 วัสดคุอมพิวเตอร์      60,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย.62
61 วัสดอ่ืุน    100,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย.62

หมวดค่ำครุภัณฑ์
62 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      30,000.00  ม.ค. 62 - ม.ีค. 62

หมวดค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง
63 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยสี่แยกศูนย์เรียนรู้ชมุชน  หมู่ที ่ 10  บ้ำนนิคมพัฒนำ    350,000.00  ม.ค. 62 - พ.ค. 62
64 ก่อสร้ำงถนน  คสล. ซอย 4 (ตอ่จำกของเดมิ)  หมู่ที ่ 11  บ้ำนนิคมสำมคัคี    350,000.00  ม.ค. 62 - พ.ค. 62
65 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยกลำงบ้ำน  หมู่ที ่ 17  บ้ำนหนองคูประชำสรรค์    350,000.00  ก.พ. 62 - ม.ิย. 62
66 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยกลำงบ้ำนหน้ำ (ตอ่จำกเดมิ) บ้ำนำยชชูยั  หะริตำ  หมู่ที ่ 3  บ้ำนชอ่งโค    350,000.00  เม.ย. 62 - ส.ค. 62
67 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยก้องเจริญ  หมู่ที ่ 20  บ้ำนหนองไทร    350,000.00  ก.พ. 62 - ม.ิย. 62
68

ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำยประเดมิ บุญแตง่ - บ้ำนนำยบุญทัน  ทองละมนุ  หมู่ที ่19 บ้ำนตะปันประชำ
สรรค์

   180,000.00  เม.ย. 62 - ส.ค. 62
69 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำยหมั่น  หมู่ที ่ 1  บ้ำนพุทรำ    350,000.00  ม.ีค. 62 - ก.ค. 62
70 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบุญยืนพัฒนำ  หมู่ที ่ 14  บ้ำนพุทรำพัฒนำ    350,000.00  ม.ีค. 62 - ก.ค. 62
71 ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำ คสล.สำยสำมแยกหนองมะค่ำ - บ้ำนนำงอ ำนวย  ค้ำขำย  หมู่ที ่ 6  บ้ำนหนองน้ ำกิน    350,000.00  ม.ีค. 62 - ก.ค. 62
72 ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำสำยธรรมำพิทักษ์  สำมแยกบ้ำนนำยโตะ๊  สำยอำภรณ์  หมู่ที ่ 4  บ้ำนรังกำใหญ่    350,000.00  พ.ค. 62 - ก.ย. 62
73 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  สำยบ้ำนนำยเกษม  ตั้งทรัพย์  หมู่ที ่ 9  บ้ำนพุทรำก้ำวหน้ำ    350,000.00  ก.พ. 62 - ม.ิย. 62
74 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำสำยจำกหน้ำศูนย์เรียนรู้  หมู่ที ่ 15 - หน้ำวัดตะปัน  หมู่ที ่15  บ้ำนตะปันสำมคัคี    350,000.00  ม.ค. 62 - พ.ค. 62
75 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายประจวบ  ปืนพิมาย - บ้านนางระเบียบ  แขมพิมาย  หมู่ที ่ 13    350,000.00  เม.ย. 62 - ส.ค. 62

บ้ำนตะปันตะวันออก
76 วำงท่อระบำยน้ ำ  คสล.สำยจำกก่อไผ่ - บ้ำนนำยสมคัร  เพชรเงิน  หมู่ที ่ 16  บ้ำนสำมคัคี    170,000.00  ม.ีค. 62 - ก.ค. 62
77 วำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. สำยบ้ำนนำงชนิ  หำดทรำย - บ้ำนนำยประทีป  ผ่องพรรณ์  หมู่ที ่ 16  บ้ำนสำมคัคี    180,000.00  ม.ีค. 62 - ก.ค. 62
78 วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. สำยหน้ำบ้ำนนำยบัญญัต ิ สืบค้ำ - แยกหมู่ที ่ 4 ตลำดจอแจ  หมู่ที ่ 8  บ้ำนหนองโสมง    350,000.00  พ.ค. 62 - ก.ย. 62

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



79 วำงท่อระบำยน้ ำ สำยบ้ำนนำยส ำรำญ ปัญญำ - หมู่ที ่13 บ้ำนนำยประจวบ  ปืนพิมำย  หมู่ที ่19    170,000.00  เม.ย. 62 - ส.ค. 62
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน

80 โครงกำรถนนเพ่ือกำรเกษตร    100,000.00  เม.ย. 62 - ม.ิย. 62
91 โครงกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมถนนและรำงระบำยน้ ำ    800,000.00  พ.ย. 61 - ส.ค. 62
82  โครงกำรหลังฝนถนนดี    300,000.00  ธ.ค. 61 - พ.ค. 62

กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม
หมวดค่ำใชส้อย

83 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร    118,000.00   ต.ค. 61 - ก.ย. 62
84 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนวันเดก็แห่งชำติ        5,000.00   มกรำคม  2562

 -  ค่าจัดเตรียมสถานทีแ่ละร้ือถอน                                                 เป็นเงิน  5,000.-  บาท
85 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันแมแ่ห่งชำติ      80,000.00   สิงหำคม  2562

 -  เงินรางวัลลูกตัวอย่าง                                                            เป็นเงิน  30,000.-  บาท
 -  เงินรางวัลลูกดีเด่น                                                               เป็นเงิน   6,000.-  บาท
 -  ค่าจัดเตรียมสถานที,่ผูกผ้าประดับ,เคร่ืองเสียง,ไฟประดับ                       เป็นเงิน   8,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายคัตเอาท์เฉลิมพระเกียรติพร้อมติดต้ัง                                     เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์/ภาพพระราชกรณียกิจฯบนเวที                  เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  ค่าเคร่ืองด่ืม                                                                      เป็นเงิน   2,000.-  บาท
 -  ค่าพลุ,ดอกไม้ไฟ,เทียนไข                                                         เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าธง สก. และธงชาติ                                                            เป็นเงิน  9,000.-  บาท
 -  ค่าเคร่ืองราชสักการะ  ดอกไม้และเทียนชัย                                     เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ค่ารางวัลการแสดง                                                              เป็นเงิน   1,000.-  บาท
 -  ค่าโล่ห์ ,กรอบใบประกาศนียบัตร                                               เป็นเงิน   6,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



86 โครงกำรจัดซ้ือหนังสือ  นิตยสำร ให้กับทีอ่่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำนและบ้ำนท้องถ่ินรักกำรอ่ำน      90,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
87 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรน ำเดก็เล็กศึกษำแหล่งเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์      40,000.00  พ.ย. 61 - ม.ค. 62

 -  ค่าจ้างเหมารถ  (โดยสารไม่ประจ าทาง)                                             เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม                                                              เป็นเงิน  19,500.-  บาท
 -  ค่าป้าย                                                                               เป็นเงิน  500.-  บาท

88 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรศึกษำดงูำนมหกรรมกำรศึกษำท้องถ่ินของคณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำทีแ่ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      17,000.00   สิงหำคม  2562
 -  ค่าจ้างเหมารถ  (รถตู้ปรับอากาศ)                                                   เป็นเงิน  12,200.-  บาท
 -  ค่าเบีย้เล้ียง                                                                           เป็นเงิน   4,800.-  บาท

89 ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมเดก็และเยำวชนต ำบลรังกำใหญ่    200,000.00
1.  ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรพัฒนำจิตค่ำยพุทธธรรม      37,300.00   ธันวำคม  2561
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  373 คน ๆ ละ  4 มื้อ ๆ ละ  25  บาท    เป็นเงิน  37,300.- บาท
2.  ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพเดก็และเยำวชนต ำบลรังกำใหญ่      35,150.00   มกรำคม  25612
 -  ค่าป้ายโครงการ                                                                       เป็นเงิน  650.-  บาท
 -  ค่าวิทยากร  จ านวน  3  คน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600  บาท                     เป็นเงิน  9,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  200 คน  ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท                 เป็นเงิน 10,000.- บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 200 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ  25  บาท       เป็นเงิน  10,000.- บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร                                                             เป็นเงิน  1,500.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม                                                           เป็นเงิน  4,000.-  บาท
3.  ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำร ค่ำยคุณธรรม จริยธรรม      32,000.00   มถุินำยน  2562
 -  ค่าอาหาร  จ านวน  160  คน ๆ ละ  4  มื้อ ๆ ละ  50  บาท                    เป็นเงิน  32,000.-  บาท
4. ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำร ค่ำยศิลปะ      25,350.00   กรกฎำคม  2562
 -  ค่าป้ายโครงการ                                                                       เป็นเงิน  650.-  บาท
 -  ค่าวัสดุ                                                                                 เป็นเงิน  8,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  89  คน ๆ ละ  4  มื้อ ๆ ละ  25  บาท               เป็นเงิน  8,900.- บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  13  ชั่วโมง ๆ ละ 600  บาท                                 เป็นเงิน  7,800.-  บาท
5.  ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำร จิตอำสำร่วมใจพัฒนำชมุชนเน่ืองในวันเขำ้พรรษำ      29,500.00   กรกฎำคม  2562
 -  ค่าป้ายรณรงค์เข้าพรรษา  จ านวน  5  ป้าย                                         เป็นเงิน  2,500.- บาท
 -  ค่าวัสดุท าความสะอาด                                                                เป็นเงิน  7,000.- บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 200 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท         เป็นเงิน  20,000.- บาท
6.  ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรพัฒนำศักยภำพวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์และภำษีสู่อำเซียนเดก็และเยำวชน      30,700.00   สิงหำคม  2562
ต ำบลรังกำใหญ่
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 157 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท      เป็นเงิน  15,700.-  บาท
 -  ค่าจ้างรถ  (โดยสารไม่ประจ าทาง)  จ านวน  3  คัน                              เป็นเงิน  15,000.-  บาท
7.  ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรกิจกรรมเดก็และเยำวชนจัดเก็บขอ้มลู      10,000.00   สิงหำคม  2562
ภูมปิัญญำท้องถ่ิน , ทีอ่่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน
 -  ค่าป้ายโครงการ                                                                       เป็นเงิน  650.-    บาท
 -  ค่าวัสดุ                                                                                 เป็นเงิน  2,350.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  70 คน  ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท                  เป็นเงิน  3,500.-   บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท           เป็นเงิน  3,500.-  บาท

90 โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน  ทีอ่่ำนหนังสือท้องถ่ินรักกำรอ่ำน      12,000.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
91 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

1.  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1,078,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
2.  ค่าจัดการเรียนการสอน  (วัสดุรายหัว)     374,000.00  ม.ค. 62 - ม.ีค. 62
3.  ค่าหนังสือ  (อัตราคนละ  200  บาท/ป)ี       26,800.00  ม.ีค. 62 - พ.ค. 62
4.  ค่าอุปกรณ์การเรียน  (อัตราคนละ  200  บาท/ป)ี       26,800.00  ม.ีค. 62 - พ.ค. 62
5.  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  (อัตราคนละ  300  บาท/ป)ี       40,200.00  ม.ีค. 62 - พ.ค. 62

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



6.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (อัตราคนละ  430  บาท/ป)ี       57,620.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
92 รำยจ่ำยเพ่ือบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      50,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

หมวดค่ำวัสดุ
93 วัสดสุ ำนักงำน      40,000.00  พ.ย. 61 , เม.ย. 62
94 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมอำหำรเสริม  (นม)  โรงเรียน  2,071,412.00  พ.ย. 61 ก.ย. 62
95 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมอำหำรเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก    421,564.00  พ.ย. 61 ก.ย. 62
96 วัสุยำนพำหนะและขนส่ง      30,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
97 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น      50,500.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
98 วัสดคุอมพิวเตอร์      70,000.00  พ.ย. 61 , เม.ย. 62
99 วัสดอ่ืุน      10,000.00  กุมภำพันธ์  2562

หมวดค่ำครุภัณฑ์
100 ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน    145,100.00

1.  จัดซ้ือเก้าอี้  จ านวน  2  ตัว         5,600.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
2.  จัดซ้ือเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จ านวน  6  ตัว       15,000.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
3.  จัดซ้ือฉากกั้นแบบไม้พับได้  3  บาน  จ านวน  4  ชุด       19,200.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
4.  จัดซ้ือชั้นวางหนังสือห้องสมุด  จ านวน  3  หลัง       22,500.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
5.  จัดซ้ือชุดรับแขกหวาย  จ านวน  1  ชุด       35,000.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
6.  จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ตัว         5,200.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
7.  จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  จ านวน  2  ชุด         9,000.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
8.  จัดซ้ือพัดลมติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว  จ านวน  12  ตัว       33,600.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

101 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
 - จัดซ้ือเตียงผู้ป่วยเด็ก  จ านวน  5  เตียง       37,500.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



102 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ALL  IN  ONE  ส าหรับประมวลผล  จ านวน  1  เคร่ือง      23,000.00  พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

103 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง    200,000.00  พ.ย. 61 - ก.ค. 62
งำนศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร

หมวดค่ำใชส้อย
104 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรจัดกำรแขง่ขนักีฬำประจ ำต ำบล

1.  กีฬำกลุ่มหนุ่มสำวบ้ำนพุทรำ      15,000.00   ตลุำคม  2561
 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน                                                     เป็นเงิน  15,000.-  บาท
2.  กีฬำรังกำใหญ่เกมส์ครั้งที ่ 20  ประจ ำปี  2562    285,000.00  เม.ย. 62 - พ.ค. 62
 -  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                                                           เป็นเงิน  3,150.-  บาท
 -  ถ้วยรางวัล                                                                              เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุ                                                                                  เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าอุปกรณ์กีฬา                                                                         เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน                                                      เป็นเงิน  30,000.-  บาท
 -  เงินรางวัล                                                                               เป็นเงิน  48,000.-  บาท
 -  ค่าเคร่ืองด่ืม                                                                             เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 - ค่าป้ายคัตเอาท์บริเวณสนามแข่งขันพร้อมติดต้ัง                                        เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  ค่าจัดสถานทีแ่ละร้ือถอน/สถานทีจ่ัดการแข่งขัน                                      เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่าเคร่ืองเสียง                                                                           เป็นเงิน  23,850.-  บาท
 -  ค่าชุดกีฬา                                                                               เป็นเงิน  100,000.- บาท

105 โครงกำรส่งตวันักกีฬำเขำ้แขง่ขนักีฒำประชำชนระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ ำเภอพิมำย  ประจ ำปี      60,000.00  ม.ค. 62 - ก.พ. 62
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งตวันักกีฒำเขำ้แขง่ขนักีฬำประชำชนระหว่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ ำเภอพิมำย  ประจ ำปี  เชน่  ค่ำชดุกีฬำ  ค่ำพำหนะ  ค่ำอำหำร ฯลฯ

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



106 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ      98,000.00   ม.ค. 62 - ม.ีค. 61
107 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำและวันส ำคัญทำงรำชกำร  เชน่ โครงกำรเฉลิมพระเกียรต ิฯลฯ    120,000.00  ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
108 ค่ำใชจ้่ำยในงำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปี      40,000.00   พฤศจิกำยน  2561

 -  ค่าป้ายประขาสัมพันธ์พร้อมติดต้ัง ขนาด 3 x 6  เมตร  จ านวน 2 ป้าย             เป็นเงิน  7,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที/่เคร่ืองเสียง/ตกแต่งเวที                                 เป็นเงิน  18,000.-  บาท
 -  เงินรางวัลการประกวดกระทง                                                           เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  เงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ                                                      เป็นเงิน  11,000.-  บาท

109 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนตป์ระจ ำต ำบล      20,000.00   เมษำยน  2562
 -  ค่าป้ายโครงการพร้อมติดต้ัง                                                              เป็นเงิน  3,150.-  บาท
 -  ค่าจัดสถานที ่ เวที  เคร่ืองเสียงและร้ือถอน                                             เป็นเงิน  10,850.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมารถเคร่ืองเสียงแห่สงกรานต์                                                  เป็นเงิน  6,000.-  บาท

110 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรภูมปิัญญำท้องถ่ินไทยร่วมใจพัฒนำเดก็เล็ก      20,000.00  ม.ิย. 62 - ก.ค. 62
 -  ค่าวิทยากร   จ านวน  16  คน                                                         เป็นเงิน  20,000.-  บาท

111 ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเรือยำวเขำ้แขง่ขนัเทศกำลเทีย่วพิมำย    200,000.00   ต.ค. 61 - พ.ย. 61
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักกีฬาวันฝึกซ้อม                                     เป็นเงิน  40,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าใบพายเรือ                                                          เป็นเงิน  40,000.-  บาท
 -  ค่าชุดกีฬา                                                                              เป็นเงิน  12,000.-  บาท
 -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและประดับแต่งเรือทีใ่ช้ในการแข่งขัน                           เป็นเงิน  60,000.-  บาท
 -  ค้าจ้างเหมาจัดท าป้ายทีมเรือ                                                          เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าพาหนะทีใ่ช้ส าหรับรับส่งนักกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน                        เป็นเงิน  18,000.-  บาท
 -  ค่าเบีย้เล้ียงนักกีฬาในวันแข่งขัน                                                       เป็นเงิน  16,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน                                                                   เป็นเงิน  8,000.-  บาท

112 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ก่ียวเน่ืองกับศำสนำ  วัฒนธรรมและประเพณี      50,000.00  ม.ีค. 62 - ก.ค. 62

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน

หมวดค่ำใชส้อย
113 จ้ำงเหมำส ำรวจตำมโครงกำรส ำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค เป็นค่ำส ำรวจสุนัขและแมว      16,200.00  ธ.ค. 61 - ม.ิย. 62
114 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำรฯ      20,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
115 โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค      30,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
116 โครงกำรจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก      30,000.00  พฤษภำคม 2562
117 โครงกำรจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเอดส์โลก      20,000.00  ธันวำคม  2561
118 โครงกำรตรวจคุณภำพน้ ำอุปโภคบริโภค      30,000.00  ม.ค. 62 - ม.ีค. 62
119 โครงกำรประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนสุขภำพชมุชน      40,000.00  ต.ค. 61
120 โครงกำรป้องกันเดก็จมน้ ำ      30,000.00  ต.ค. 61 -ม.ิย. 62
121 โครงกำรเฝ้ำระวังภำวะกำรขำดสำรไอโอดนี      20,000.00  ธันวำคม  2561
122 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไขเ้ลือดออก      40,000.00 เม.ย. 62 - พ.ค. 62
123 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ      50,000.00  ก.พ. 62 - เม.ย. 62
124 โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ      50,000.00  เม.ย. 62 - พ.ค. 62
125 โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง  (big  Cleanini  Day)      50,000.00  ม.ค. 62 - ม.ีค. 62
126 โครงกำรอำหำรปลอดภัย      30,000.00  ม.ค. 62 - ม.ีค. 62
127 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      10,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
128 หมวดค่ำวัสดุ
129 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน      35,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
130 ค่ำวัสดวุิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์      10,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
131 ค่ำวัสดโุฆษณำและเผยแพร่      30,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
132 ค่ำวัสดคุอมพิวเตอร์      30,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



133 ค่ำวัสดอ่ืุน เป็นค่ำจัดซ้ือทรำยก ำจัดลูกน้ ำ และน้ ำยำพ่นหมอดควีนก ำจัดยุง    171,000.00  ม.ค. 62 - เม.ย. 62
หมวดค่ำครุภัณฑ์

134 ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน      60,800.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
135 ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      21,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
136 เงินอุดหนุนเอกชน    550,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

แผนงำนเคหะและชมุชน
งำนก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย

137 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำรฯ      20,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
138 โครงกำรฝังกลบขยะมลูฝอย    120,000.00

 ธ.ค.61 ,ม.ีค 62 ,ม.ิย.
62

139 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดงูำนกำรจัดกำรขยะ      50,000.00  ก.พ. 62 - ก.ย. 62
140 โครงกำรลดภำวะโลกร้อน      40,000.00  ม.ค. 62 - ก.ย. 62
141 โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะมลูฝอยทีต่น้ทำง      80,000.00  ม.ค. 62 - ก.ย. 62
142 โครงกำรส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ      30,000.00  ม.ค. 62 - ก.ย. 62
143 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้ำน/สถำนศึกษำตน้แบบในกำรคัดแยกขยะ      50,000.00  ม.ค. 62 - ก.ย. 62
144 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      85,500.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

หมำวดค่ำวัสดุ
145 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน      55,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
146 ค่ำวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง      60,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
147 ค่ำวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น    127,600.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
148 ค่ำวัสดเุครื่องแตง่กำย      20,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
149 ค่ำวัสดอ่ืุน  (ภำชนะรองรับขยะ/เสื้อพยุงหลัง)    165,000.00  พ.ย. 61 - ม.ค. 62

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



กองส่งเสริมกำรเกษตร
หมวดค่ำใชส้อย

150 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำรฯ 20,000.00      ต.ค. 61 - ก.ย. 62
151 ค่ำใชจ้่ำยในกำรก ำจัดวัชพืชและท ำควำมสะอำดแหล่งน้ ำ 100,000.00    มถุินำยน  2562

 -  ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกลในการก าจัดวัชพืช
152 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน  (ดำ้นกำรเกษตรและปหล่งน้ ำ) 20,000.00      กุมภำพันธ์  2562

 -  จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                              เป็นเงิน  900.-  บาท
 -  จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร  อาหารว่าและเคร่ืองด่ืม            เป็นเงิน  16,000.-  บาท
 -  จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ่                                     เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  จัดซ้ือวัสดุ                                                       เป็นเงิน  100.-  บาท

153 ค่ำใชจ้่ำยในกำรปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรต ิ พระนำงเจ้ำสิริกิตติิ์ พระบรมรำชนีินำถ 30,000.00      สิงหำคม  2562
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ                                     เป็นเงิน   900.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม                                                     เป็นเงิน   3,100.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาปรับทีพ่ืน้และขุดหลุมปลูกต้นไม้                         เป็นเงิน   2,000.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือต้นไม้ยืนต้น                                                  เป็นเงิน  22,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง/จัดเตรียมสถานทีแ่ละผูกผ้าประดับ         เป็นเงิน    4,000.-  บาท

154 ค่ำใชจ้่ำยในกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรต ิพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัวภูมพิลอดลุยเดช 20,000.00      พฤษภำคม 2562
 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ                                       เป็นเงิน    500.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม                                                      เป็นเงิน     500.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีแ่ละขุดหลุมปลูก                        เป็นเงิน   1,000.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือหญ้าแฝก                                                     เป็นเงิน  18,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



155 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกษตกรดำ้นเกษตรกรรม และปศุสัตว์ 50,000.00      มนีำคม  2562
 -  ค่าวัสดุ                                                                 เป็นเงิน   1,000.-  บาท
 -  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                                   เป็นเงิน  42,000.-  บาท
 -  ค่าวิทยากร                                                            เป็นเงิน    7,000.-  บาท

156 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00      กรกฎำคม  2562
 -  จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                              เป็นเงิน  1,00.-  บาท
 -  จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร  อาหารว่าและเคร่ืองด่ืม            เป็นเงิน  11,000.-  บาท
 -  จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ่                                     เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  จัดซ้ือวัสดุ                                                       เป็นเงิน  500.-  บาท

157 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000.00      ต.ค. 61 - ก.ย. 62
หมวดค่ำวัสดุ

158 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 20,000.00      ต.ค. 61 - ก.ย. 62
159 ค่ำวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000.00      ต.ค. 61 - ก.ย. 62
160 ค่ำวัสดกุำรเกษตร 30,000.00      ต.ค. 61 - ก.ย. 62
161 ค่ำวัสดคุอมพิวเตอร์ 30,000.00      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

***เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ***
162 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงพำรำแอสฟัลท์คอนกรีต สำยรังกำใหญ่ - บ้ำนส่วย หมู่ที ่ 4 ต ำบลรังกำใหญ่ 8,677,000.00  มกรำคม 2562

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ
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