
ส ำนักปลัดเทศบำล
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

งำนบริหำรงำนทัว่ไป
หมวดค่ำใชส้อย

1 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร    410,000.00 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
2 รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร    200,000.00 ต.ค. 60 - ก.ย. 61

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะหมวดอ่ืน
3 ค่ำใชจ้่ำยในกำรรับวำรสำร        7,500.00 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
4 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลือกตั้ง  1,000,000.00 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
5 โครงกำรเทศบำลพบประชำชน      50,000.00   มถุินำยน 61

1.  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ขนาด 3x7  เมตร              เป็นเงิน   6,300.-  บาท
2.  ค่าป้ายส าหรับติดต้ังบนเวที  ขนาด 3x6  เมตร                  เป็นเงิน   2,700.-  บาท
3.  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ่                                     เป็นเงิน  20,000.-  บาท
4.  ค่าเคร่ืองด่ืม  จ านวน  1,000  คน ๆ ละ  10.-  บาท            เป็นเงิน  10,000.-  บาท
5.  เงินรางวัล                                                           เป็นเงิน  11,000.-  บาท

6 โครงกำรฝึกอบรมประชำคมเพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอรับชั่น      10,000.00   มถุินำยน  61
1.  ค่าตอบแทนวิทยากร                                                เป็นเงิน  3,000.-  บาท
2.  ค่าป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40  เมตร                          เป็นเงิน  432.-   บาท
3.  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ  จ านวน  60  คน                      เป็นเงิน  4,500.-  บาท
4.  ค่าอาหารว่าง  1มื้อ  จ านวน  60  คน                             เป็นเงิน  1,500.-  บาท
5.  ค่าเอกสาร                                                            เป็นเงิน    568.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



7 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมฯ      40,000.00    กุมภำพันธ์  2561
 -  ค่าอาหาร  จ านวน  3  มื้อ ๆ ละ 75 บาท จ านวน  96  คน              เป็นเงิน  21,600.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน  2  มื้อ ๆ ละ 25 บาท  96 คน       เป็นเงิน  4,800.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  10  ชั่วโมง ๆ ละ  1,200.-  บาท                   เป็นเงิน  12,000.-  บาท
 -  ค่าจัดท าเอกสาร                                                              เป็นเงิน  1,168.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร                                    เป็นเงิน  432.-  บาท

8 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดงูำนของคณะผู้บริหำร สมำชกิสภำฯ และบุคลำกรเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่    300,000.00   มนีำคม  2561
 -  ค่าทีพ่ัก  จ านวน  95  คน ๆ ละ  750.-  บาท                              เป็นเงิน  71,250.-  บาท
 -  ค่าอาหารเช้า  จ านวน  1  มื้อ ๆ ละ  200.-  บาท  จ านวน  95  คน     เป็นเงิน  19,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 250.-  บาท  จ านวน 95 คน     เป็นเงิน  47,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารเย็น  จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ  350.-  บาท  จ านวน  95  คน       เป็นเงิน  33,250.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างแลเคร่ืองด่ืม  จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 50.- บาท จ านวน 95 คน  เป็นเงิน  9,500.-  บาท
 -  ค่าสมนาคุณวิทยากร                                                            เป็นเงิน  43,200.-  บาท
 -  ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์                                                เป็นเงิน  7,000.-  บาท
 -  ค่ายานพาหนะ  จ านวน  2  คัน ๆ ละ  14,000.-  บาท                      เป็นเงิน  28,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุฝึกอบรม                                                                  เป็นเงิน  5,860.-  บาท
 -  ค่าจัดท าอกสาร                                                                  เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ  ขนาด  2.4 x 4  เมตร                                       เป็นเงิน  1,440.-  บาท

9 โครงกำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตยในชมุชน      30,000.00   สิงหำคม 2561
กิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงประชำธิปไตยในชมุชน
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  5  ชั่วโมง ๆ ละ  500.-  บาท                           เป็นเงิน   2,500.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ  ขนาด  2.4 x 4  เมตร                                        เป็นเงิน   1,440.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 75.-  บาท  จ านวน 100 คน        เป็นเงิน    7,500.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  ค่าอาหารว่างแลเคร่ืองด่ืม  จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 25.- บาท จ านวน 100 คน    เป็นเงิน  5,000.-  บาท
กิจกรรมรณรงค์และประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งท้องถ่ิน
 -  ค่าป้ายส าหรับเดินรณรงค์การเลือกต้ัง                                              เป็นเงิน   10,000.-  บาท
 -  ค่าน้ าด่ืมในกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ  จ านวน  100  คน ๆ ละ  10.-  บาท         เป็นเงิน   1,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอื่น ๆ ส าหรับการเดินรณรงค์ฯ                                              เป็นเงิน   2,560.-  บาท

10 ค่ำพวงมำลัย  ชอ่ดอกไม ้ พวงมำลำฯ        3,000.00 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
11 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน    205,000.00 ต.ค. 60 - ก.ย. 61

หมวดค่ำวัสดุ
12 วัสดสุ ำนักงำน    125,000.00 ธ.ค.60,เม.ย. 61,ส.ค. 61
13 วัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ      20,000.00 ธ.ค.60,เม.ย. 61,ส.ค. 61
14 วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว      65,000.00 ธ.ค.60,เม.ย. 61,ส.ค. 61

15 วัสดยุำนพำหนะและขนส่ง      30,000.00
ธ.ค.60,ม.ีค. 61,ม.ย. 61,

ก.ย.61

16 วัสดนุ้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      90,000.00 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
17 วัสดโุฆษณำและเผยแพร่        5,000.00 พ.ย. 60 , ม.ค. 61

18 วัสดคุอมพิวเตอร์      80,000.00
ธ.ค.60,ม.ีค. 61,ม.ย. 61,

ก.ย.61

19 วัสดอ่ืุน      70,000.00  ม.ค. 61 , พ.ค. 61
หมวดค่ำครุภัณฑ์

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน      29,500.00    มกรำคม  2561
 -  เก้าอี้ส านักงานมีล้อเล่ือน  จ านวน  2  ตัว                                       เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  โต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  1  ชุด                                                     เป็นเงิน  8,500.-  บาท
 -  พัดลม  จ านวน  6  ตัว                                                           เป็นเงิน  18,000.- บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



21 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      32,000.00    มกรำคม  2561
 -  จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที ่ 1              เป็นเงิน  22,000.-  บาท
 -  จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด  LED สี  แบบ  Network             เป็นเงิน  12,000.-  บาท
หมวดค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

22 ปรับปรุงศูนย์ขอ้มลูขำ่วสำรของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่      10,000.00   มถุินำยน  2561
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

งำนวำงแผนสถิตแิละวิชำกำร
หมวดค่ำใชส้อย

23 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำแผนและเทศบัญญัตติำ่ง ๆ      35,000.00 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
24 โครงกำรจัดท ำประชำคม      50,000.00   มนีำคม  2561

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
ประชำคมครั้งที ่ 2
 -  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

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



หมวดค่ำครุภัณฑ์
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ    200,000.00   พฤษภำคม  2561

 -  ค่าติดต้ังระบบลูกข่ายเสียงไร้สายภายในต าบลรังกาใหญ่                   เป็นเงิน  200,000.-  บาท
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำนป้องกันฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมำวดค่ำใชส้อย

26 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร      20,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
27 โครงกำรส่งเสริมหน่วยเฉพำะกิจตั้งดำ่นตรวจและเฝ้ำระวังพ้ืนทีเ่สี่ยงตดิยำเสพตดิ      50,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61

 -  จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด  จ านวน  1,250  ชุด ๆ ละ  40.-  บาท             เป็นเงิน  50,000.-  บาท
28 โครงกำรซักซ้อมแผนบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่      30,000.00   ธันวำคม  2560

 -  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

29 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์  อปพร. ต ำบลรังกำใหญ่    260,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
30 โครงกำรฝึกอบรม  อปพร.      50,000.00   พฤษภำคม  2561

 -  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

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม                                                เป็นเงิน  2,300.-  บาท
31 โครงกำรรณรงค์ ป้องกันและอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับยำเสพตดิ      30,000.00   กรกฎำคม  2561

 -  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

32 โครงกำรรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำลส ำคัญ      90,000.00  ม.ค. 61 , เม.ย. 61
ชว่งเทศกำลปีใหม ่ 2561
 -  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 ์ 2561
 -  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

33 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน      96,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
หมวดค่ำวัสดุ

34 ค่ำวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง      50,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
35 ค่ำวัสดนุ้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      87,200.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
36 ค่ำวัสดมุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์        5,000.00  เม.ย. 61 , ส.ค. 61
37 ค่ำวัสดเุครื่องดบัเพลิง      40,000.00  ธ.ค. 60 , ม.ิย. 61

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



38 ค่ำวัสดอ่ืุน    102,800.00  ก.พ. 61 , ม.ิย. 61
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

39 ปัม๊สูบน้ า  (ไดโว่) ขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  5  ตัว       35,000.00    เมษายน  2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

40 ชุดเคร่ืองเสียงรถโฆษณา  จ านวน  1  ชุด       20,000.00  กุมภาพันธ์   2561
41 สปอร์ตไลท์ติดรถยนต์  ขนาด  12  วัตต์    จ านวน  2  ชุด         5,000.00  กุมภาพันธ์   2561
42 สปอร์ตไลท์แบบมือถือ   จ านวน  2  ชุด         5,000.00  กุมภาพันธ์   2561

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนสวัสดกิำรสังคมและสังคมสงเครำะห์

หมวดค่ำใชส้อย
43 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำยุ    300,000.00   ธันวำคม  2560

 -  ค่ายานพาหนะ (รถปรับอากาศ  2  ชั้น  จ านวน 2 คัน  2  วัน)              เป็นเงิน  112,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารคิดแบบเหมาจ่ายครบทุกมื้อ จ านวน 2 วัน   จ านวน 100 คน     เป็นเงิน   100,000.-  บาท
 -  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวันอบรม  จ านวน  100  คน             เป็นเงิน     12,500.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5x2.4  เมตร                                        เป็นเงิน         540.-  บาท
 -  ค่าของสมนาคุณ  จ านวน  1  ชิ้น                                              เป็นเงิน    1,500.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ  600 บาท        เป็นเงิน    7,200.-  บาท
 -  ค่าทีพ่ัก จ านวน  600 บาทต่อคน  จ านวน 100  คน                         เป็นเงิน    60,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอบรม                                                                     เป็นเงิน  6,260.-  บาท

44 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดกิำรสังคม      50,000.00   กรกฎำคม  2561
หมวดค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

45 โครงกำรจัดท ำสถำนทีท่ีเ่อ้ือตอ่ผุ้สูงอำยุ  ผู้พิกำร      60,000.00   กุมภำพันธ์  2561

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



46
โครงกำรประบสภำพแวดล้อมทีอ่ยู่อำศัยส ำหรับคนพิกำร ผู้สูงอำยุและผู้อยู่ในขำ่ยจ ำเป็นตอ้งไดร้ับกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ

     40,000.00   พฤษภำคม  2561

47 โครงกำรบ้ำนท้องถ่ินไทยประชำรัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชนั    150,000.00   มกรำคม  2561
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แขง็ของชมุชน
หมำวดค่ำใชส้อย

48 โครงกำรจัดท ำฐำนขอ้มลูชมุชนทัว่ไปในพ้ืนทีเ่ทศบำลต ำบลรังกำใหญ่      10,000.00   มกรำคม  2561
49 โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะดำ้นอำชพี    200,000.00   มถุินำยน  2561

 -  ค่าทีพ่ัก  จ านวน 1 คืน ๆ ละ 500 บาท จ านวน  100  คน                     เป็นเงิน  50,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารเช้า  2  มื้อ ๆ ละ  80  บาท/คน  จ านวน  100  คน                 เป็นเงิน  16,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  2  มื้อ ๆ ละ  100  บาท/คน จ านวน 100 คน             เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารเย็น  2  มื้อ ๆ ละ  150 บาท/คน  จ านวน  100  คน                เป็นเงิน  30,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                        เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่ายานพาหนะ (รถปรับอากาศ    จ านวน 2 คัน  2  วัน)                       เป็นเงิน  64,000.-  บาท
 -  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวันอบรม  จ านวน  100  คน                เป็นเงิน  12,500.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5x3   เมตร                                             เป็นเงิน    675.-  บาท
 -  ค่าเอกสารฝึกอบรม                                                                 เป็นเงิน  3,225.-  บาท

50 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่อำสำพัฒนำชมุชนในพ้ืนทีต่ ำบลรังกำใหญ่        5,000.00   สิงหำคม  2561
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 4  ชั่วโมง ๆ ละ 600  บาท                        เป็นเงิน  2,400.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างแลเคร่ืองด่ืม  1  มื้อ ๆ ละ 25/คน จ านวน 22  คน                 เป็นเงิน  550.-  บาท
 -  ค่าป้าย  ขนาด 1.2 x 2.4  เมตร                                                    เป็นเงิน  450.-  บาท
 -  ค่าเอกสารฝึกอบรม                                                                   เป็นเงิน  1,600.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



51 โครงกำรตลำดนัดชมุชนไทยชว่ยไทยคนไทยยิ้มได้      50,000.00   มนีำคม  2561
 -  ค่าเคร่ืองด่ืม                                                                       เป็นเงิน   10,150.-  บาท
 -  ค่าจัดเตรียมสถานที ่(เวท,ีเคร่ืองเสียง,เต้นท,์ระบบไฟ ฯลฯ)                     เป็นเงิน   28,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายพร้อมติดต้ังและร้ือถอน                                                   เป็นเงิน  11,850.-  บาท

52 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพชมุชนต ำบลรังกำใหญ่    600,000.00    มถุินำยน  2561
 -  ค่าทีพ่ัก  จ านวน 1 คืน ๆ ละ 600 บาท จ านวน  200  คน                  เป็นเงิน  120,000.-  บาท
 -  ค่ายานพาหนะ (รถบัสอากาศ 2 ชั้น จ านวน 4 คัน  จ านวน 2 วัน)           เป็นเงิน  128,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารเช้า  2  มื้อ ๆ ละ  200 บาท/คน                                    เป็นเงิน   80,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  2 มื้อ ๆ ละ 300  บาท/คน จ านวน  200  คน          เป็นเงิน  120,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารเย็น  2  มื้อ ๆ ละ  300  บาท/คน  จ านวน  200  คน            เป็นเงิน  120,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                  เป็นเงิน   3,600.-  บาท
 -  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  200  คน ๆ ละ  125 บาท    เป็นเงิน  25,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 3  เมตร                                          เป็นเงิน   540.-  บาท
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร                                                    เป็นเงิน   2,860.-  บาท

53 โครงกำรส่งเสริมอำชพีผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้สนใจ      30,000.00   พฤศจิกำยน  2560
 -  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

54 โครงกำรส่งเสริมอบรมอำชพีให้แก่กลุ่มสตรี  กลุ่มแมบ่้ำน      40,000.00   เมษำยน  2561
 -  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม                                              เป็นเงิน  17,668.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  30 คน ๆ ละ75 บาท จ านวน 2 วัน             เป็นเงิน  4,500.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  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

55 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุตธิรรมต ำบลรังกำใหญ่      30,000.00   พฤษภำคม  2561
 -  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

กองคลัง
งำนบริหำรงำนทัว่ไป

หมวดค่ำใชส้อย
56 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร      15,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
57 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่      10,000.00   ม.ีค. 61 , ก.ค. 61

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

58 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำระบบแผนทีภ่ำษี    200,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
 -  ค่าคัดลอกข้อมูลทีดิ่น                                                              เป็นเงิน  30,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุส านักงาน                                                                  เป็นเงิน  50,000.-  บาท
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                เป็นเงิน  50,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ                                                                   เป็นเงิน  10,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  ค่าจ้างพนักงานส ารวจ                                                             เป็นเงิน  30,000.-  บาท
 -  ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา                                                             เป็นเงิน  30,000.-  บาท

59 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำป้ำนประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี      20,000.00   ธันวำคม  2560
60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน      50,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61

หมวดค่ำวัสดุ
61 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน    100,000.00  ม.ค. 61,เม.ย. 61,ส.ค. 61

62 ค่ำวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง      40,000.00  ม.ค. 61,เม.ย. 61,ส.ค. 61

63 ค่ำวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น      41,500.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61

64 ค่ำวัสดคุอมพิวเตอร์    100,000.00  ม.ค. 61,เม.ย. 61,ส.ค. 61

หมวดค่ำคครุภัณฑ์
65 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน      17,000.00    มนีำคม  2561

 -  ตู้กระจกบานเล่ือน  4  ฟุต  จ านวน  1  ตู้                                        เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน  (มอก.)  จ านวน  2  ตู้                                  เป็นเงิน  13,000.-  บาท

กองชำ่ง
หมวดค่ำใชส้อย

66 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร  เชน่  ค่ำเย็บหนังสือ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำ่ง ๆ    200,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
67 กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  เชน่  ตู้  ด๖  เก้ำอ้ี ฯลฯ    272,600.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61

หมวดค่ำวัสดุ
68 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน      30,000.00   มกรำคม  2561
69 วัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ    300,000.00   กุมภำพันธ์  2561
70 วัสดกุ่อสร้ำง    400,000.00   มนีำคม  2561
71 วัสดยุำนพำหนะและขนส่ง    100,000.00   เมษำยน  2561
72 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น    232,800.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



73 วัสดคุอมพิวเตอร์      60,000.00   กุมภำพันธ์  2561
74 วัสดอ่ืุน    100,000.00   กุมภำพันธ์  2561

หมวดค่ำครุภัณฑ์
75 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  จัดซ้ือรถบรรทุกดเีซล ขนำด 6 ตนั 6 ล้อ  ปริมำตรกระบอกสูบไมต่่ ำกว่ำ  1,980,000.00   พฤษภำคม  2561

6,000  ซีซี  หรือเครื่องยนตส์ูงสุดไมต่่ ำกว่ำ  170  กิโลวัตต ์ แบบกระบะเทท้ำย  จ ำนวน  1  คัน
76 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  จัดซ้ือโคมไฟฟ้ำถนนนีออน  ขำบิดล็อค  มอก.TIS-344-2530 ขนำด 2 x 36 วัตต์    127,300.00   พฤศจิกำยน  2560

อลูมเินียมหล่อ  พร้อมขำจับพ่นสี  จ ำนวน  100  ชดุ
หมวดค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

77 ก่อสร้ำงถนน  คสล. กลุ่มสวนผัก  หมู่ที ่ 11  บ้ำนนิคมสำมคัคี    350,000.00   พฤษภำคม  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  320  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  960  ตารางเมตร

78 ก่อสร้ำงถนน  คสล. จำกถรรธรรมำพิทักษ์ - บ้ำนนำยจ ำรัส  มวยด ี หมู่ที ่ 4  บ้ำนรังกำใหญ่    108,000.00   เมษำยน  2561
 -  ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  46.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก

79 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำงตุ๊กตำ  บริบูรณ์  หมู่ที ่ 9  บ้ำนพุทรำก้ำวหน้ำ      62,000.00   กุมภำพันธ์  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  54  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  162  ตารางเมตร

80 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำงร ำพึง  แก้วเสมำ  หมู่ที ่ 9  บ้ำนพุทรำก้ำวหน้ำ      50,000.00   กุมภำพันธ์  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  43  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  129  ตารางเมตร

81 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำงสงัด  กลำงพิมำย  หมู่ที ่ 20  บ้ำนหนองไทร      38,000.00   มกรำคม  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  26 เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  78  ตารางเมตร   พร้อมวางท่อ  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จ านวน  5  ท่อน

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



82 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำยเนตร  ค ำเหล็ก  หมู่ที ่ 20  บ้ำนหนองไทร    100,000.00   มกรำคม  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  83  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  249  ตารางเมตร   พร้อมหินคลุกไหล่ทาง

83 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำยประยูร  นำสะกำด  หมู่ที ่ 9  บ้ำนพุทรำก้ำวหน้ำ      28,000.00   กุมภำพันธ์  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  20  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  60  ตารางเมตร

84 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำยวิฑูร  หลงพิมำย  หมู่ที ่ 14  บ้ำนพุทรำพัฒนำ    186,000.00   มนีำคม  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  165  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  495  ตารางเมตร

85 ก่อสร้ำงถนน  คสล.  สำยบ้ำนนำยสมพงษ์  พ่ึงพิมำย  หมู่ที ่ 20  บ้ำนหนองไทร      37,000.00   มกรำคม  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  32  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  96  ตารางเมตร

86 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำยสวัส  ตะไวไธสง  หมู่ที ่ 14  บ้ำนพุทรำพัฒนำ      70,000.00   มนีำคม  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  62  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  186  ตารางเมตร

87 ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนนำยสัญญำ  จับพิมำย  หมู่ที ่ 20  บ้ำนหนองไทร      53,000.00    มกรำคม  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  44  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  132  ตารางเมตร   พร้อมหินคลุกไหล่ทาง

88 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยกลำงหมู่บ้ำน (หน้ำบ้ำนนำงบุญเลี้ยง ฟอพิมำย - หนองหลวง) หมู่ที ่3 บ้ำนชอ่งโค    350,000.00   เมษำยน  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  130  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  650  ตารางเมตร   พร้อมไหล่ทางหินคลุก

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



89 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยซอย  2  (ตอ่จำกของเดมิ)  หมู่ที ่ 10  บ้ำนนิคมสำมคัคี    350,000.00   พฤษภำคม  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  130  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  650  ตารางเมตร   พร้อมไหล่ทางหินคลุก

90 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนครูกิม  หมู่ที ่ 12  บ้ำนหนองรัง      20,000.00   กุมภำพันธ์  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  17  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  51  ตารางเมตร

91 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนตำแฉล้ม  บ ำรุงไร่  (คุ้มดอนหวำย)  หมู่ที ่ 12  บ้ำนหนองรัง    110,000.00   กุมภำพันธ์  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  200  ตารางเมตร   พร้อมไหล่ทางหินคลุก

92 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำงประนอม  ขมโคกกรวด  หมู่ที ่ 9  บ้ำนพุทรำก้ำวหน้ำ      80,000.00   กุมภำพันธ์  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  70  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  210  ตารางเมตร

93 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำยวิบูล  คำบแก้ว  หมู่ที ่ 12  บ้ำนหนองรัง      25,000.00   กุมภำพันธ์  2561
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  21  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า  63  ตารางเมตร

94 ก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยบ้ำนนำยสุพจน์  รัตนพิมำย - บ้ำนนำงสังวำล  แขมพิมำย  หมู่ที ่ 19  บ้ำนตะปัน    340,000.00   มนีำคม  2561
ประชำสรรค์
 -  ผิวจราจร  คสล. กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  147  เมตร  หนา  0.15  เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

95 ก่อสร้ำงถนนดนิลงหินคลุก  สำยบ้ำนนำงสังวำล  เพ่ือนไพร  (คุ้มดอนหวำย)  หมู่ที ่ 12  บ้ำนหนองรัง      20,000.00  กุมภำพันธ์  2561
 -  ถมดินคันทาง  หนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  37  เมตร  ลงหินคลุกผิวถนนกว้าง
2.50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ยาว  37  เมตร

96 ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำ  สำยหนองไทรใหญ่จำกบ้ำนนำยเอ่ียว - บ้ำนนำยทวน  หมู่ที ่ 1  บ้ำนพุทรำ    350,000.00   มกรำคม  2561
1)  วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร  จ านวน  107  ท่อน พร้อมบ่อพัก  13  บ่อ

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



2)  คอนกรีตทับหลังท่อ  กว้าง 1.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 107 ตามรางเมตร
97 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล. จำกบ้ำนนำงอัญชลี  บุญอยู่  เชื่อมตอ่หมู่ที ่ 16  บ้ำนสำมคัคี  หมู่ที ่ 6    350,000.00   กุมภำพันธ์  2561

บ้ำนหนองน้ ำกิน
 -  วางท่อ  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน  107  ท่อน  บ่อพัก  13  บ่อ

98 ลงหินคลุกถนนสำยบ้ำนนำงสุภี - คลองห้วยลึก  หมู่ที ่ 4  บ้ำนรังกำใหญ่      71,000.00   กุมภำพันธ์  2561
 -  ลงหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  230  เมตร  หนา  0.07  เมตร

99 วำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. จำกสี่แยกศูนย์กำรเรียนรู้ชมุชน  หมู่ที ่ 16 - สี่แยกโรงหวำยป้ำละมอ่ม  ฉำยพิมำย    350,000.00   กุมภำพันธ์  2561
หมู่ที ่ 16  บ้ำนสำมคัคี  1
 -  วางท่อ  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จ านวน  96  ท่อน  บ่อพัก  คสล.   11  จุด

100 วำงท่อระบำยน้ ำ เชื่อมสระหนองปรือ  หมู่ที ่ 9  บ้ำนพุทรำกว้ำหน้ำ      56,000.00   มกรำคม  2561
 -  จุดที ่ 1  วางท่อ  คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน  ก าแพงปากท่อ  2  ด้าน  เทคอนกรีต
ทับหลังท่อ  หนา  0.10  เมตร  พืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า  33  ตารางเมตร
 -  จุดที ่ 2  วางท่อ  คสล. ขนาด ศก. 0.60  เมตร  จ านวน  8  ท่อน  พร้อมก าแพงปากท่อ  1  ด้าน
เทคอนกรีตทับหลังท่อ  หนา  0.15  เมตร  พืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า  20  ตารางเมตร

101 วำงท่อระบำยน้ ำ  สำยจำกคลองห้วยลึก - บ้ำนนำยสนอง  ค้ำขำย  หมู่ที ่ 8  บ้ำนหนองโสมง    350,000.00   มนีำคม  2561
 -  วางท่อ  คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80  เมตร  จ านวน  78  ท่อน  บ่อพัก  คสล. จ านวน  9  จุด

102 วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก  คสล. บ้ำนอำจำรย์สมำน - บ้ำนำยประคอง  เคียงพิมำย  หมู่ที ่ 7  บ้ำน    350,000.00   มนีำคม  2561
รังกำน้อย
 -  วางท่อ  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน  107  ท่อน  บ่อพัก  คสล. จ านวน  13  จุด

103 สร้ำงฝำปิดรำงระบำยน้ ำ  สำยตลำดจอแจวัดกำระเวก  หมู่ที ่ 4  บ้ำนรังกำใหญ่      87,000.00   มนีำคม  2561
 -  ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า  ยาว  165  เมตร

104 โครงกำรถนนเพ่ือกำรเกษตร    500,000.00   เมษำยน  2561
105  โครงกำรหลังฝนถนนดี    600,000.00   มกรำคม  2561

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



กองกำรศึกษำ  ศำสนำอละวัฒนธรรม
หมวดค่ำใชส้อย

106 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร      10,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
107 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน      90,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
108 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนวันเดก็แห่งชำติ      35,000.00   มกรำคม  2561

 -  ค่าจัดเตรียมสถานทีแ่ละร้ือถอน                                                 เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง                                                          เป็นเงิน   2,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม                                                          เป็นเงิน  14,000.-  บาท
 -  ค่าของขวัญ  ของรางวัลในการจัดกิจกรรม                                      เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  รางวัลการแสดง                                                                  เป็นเงิน  5,000.-  บาท

109 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันแมแ่ห่งชำติ      80,000.00   สิงหำคม  2561
 -  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.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



110 ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมเดก็และเยำวชนต ำบลรังกำใหญ่
1.  ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรพัฒนำจิตค่ำยพุทธธรรม      37,300.00   ธันวำคม  2560
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  373 คน ๆ ละ  4 มื้อ ๆ ละ  25  บาท    เป็นเงิน  37,300.- บาท
2.  ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพเดก็และเยำวชนต ำบลรังกำใหญ่      35,150.00   มกรำคม  2561
 -  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  2561
 -  ค่าอาหาร  จ านวน  160  คน ๆ ละ  4  มื้อ ๆ ละ  50  บาท                    เป็นเงิน  32,000.-  บาท
4. ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำร ค่ำยศิลปะ      25,350.00   กรกฎำคม  2561
 -  ค่าป้ายโครงการ                                                                       เป็นเงิน  650.-  บาท
 -  ค่าวัสดุ                                                                                 เป็นเงิน  8,000.-  บาท
 -  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  2561
 -  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  2561
ต ำบลรังกำใหญ่

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  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  2561
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

111 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรน ำเดก็เล็กศึกษำแหล่งเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์      80,000.00  ธันวำคม  2560
 -  ค่าจ้างเหมารถ  (โดยสารไม่ประจ าทาง)                                             เป็นเงิน  42,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม                                                              เป็นเงิน  37,500.-  บาท
 -  ค่าป้าย                                                                               เป็นเงิน  500.-  บาท

112
ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรศึกษำดงูำนมหกรรมกำรศึกษำท้องถ่ินของคณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำทีแ่ละบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

     17,000.00   สิงหำคม  2561
 -  ค่าจ้างเหมารถ  (รถตู้ปรับอากาศ)                                                   เป็นเงิน  12,200.-  บาท
 -  ค่าเบีย้เล้ียง                                                                           เป็นเงิน   4,800.-  บาท

113 ค่ำใชจ้่ำยอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก  1,078,000.00  ต.ค. 60 , พ.ค. 61
114 ค่ำใชจ้่ำยจัดกำรเรียนกำรสอน  (วัสดรุำยหัว)    374,000.00 พ.ย. 60 - ธ.ค. 60
115 รำยจ่ำยเพ่ือบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      50,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61

หมวดค่ำวัสดุ
116 วัสดสุ ำนักงำน      40,000.00  พ.ย. 60 , เม.ย. 61
117 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมอำหำรเสริม  (นม)  โรงเรียน  2,184,468.00  พ.ย. 60 , พ.ค. 61
118 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมอำหำรเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก    421,564.00  พ.ย. 60 , พ.ค. 61
119 วัสุยำนพำหนะและขนส่ง      30,000.00   มนีำคม  2561

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



120 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น      50,500.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
121 วัสดคุอมพิวเตอร์      60,000.00  พ.ย. 60 , เม.ย. 61
122 วัสดอ่ืุน      30,000.00   กุมภำพันธ์  2561

หมวดค่ำครุภัณฑ์  ทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง
123 ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร   มนีำคม  2561

1.  ค่าใช้จ่ายก่อสร้างกันสาดรอบชายคาสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา     100,000.00
2.  ค่าใช้จ่ายก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชื่อมตัวอาคารกับโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาสามัคคี     150,000.00

124 ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง    100,000.00   มนีำคม  2561
 -  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ซีเมนต์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค

งำนศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร
หมวดค่ำใชส้อย

125 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ      98,000.00   มกรำคม  2561
126 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรจัดกำรแขง่ขนักีฬำประจ ำต ำบล

1.  กีฬำกลุ่มหนุ่มสำวบ้ำนพุทรำ      15,000.00   ตลุำคม  2560
 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน                                                     เป็นเงิน  15,000.-  บาท
2.  กีฬำรังกำใหญ่เกมส์ครั้งที ่ 19  ประจ ำปี  2561    385,000.00   เมษำยน  2561
 -  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                                                           เป็นเงิน  3,150.-  บาท
 -  ถ้วยรางวัล                                                                              เป็นเงิน  29,290.-  บาท
 -  ค่าวัสดุ                                                                                  เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าอุปกรณ์กีฬา                                                                         เป็นเงิน  16,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน                                                      เป็นเงิน  54,000.-  บาท
 -  เงินรางวัล                                                                               เป็นเงิน  48,000.-  บาท
 -  ค่าเคร่ืองด่ืม                                                                             เป็นเงิน  14,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 - ค่าป้ายคัตเอาท์บริเวณสนามแข่งขันพร้อมติดต้ัง                                        เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าจัดสถานทีแ่ละร้ือถอน/สถานทีจ่ัดการแข่งขัน                                      เป็นเงิน  30,000.-  บาท
 -  ค่าเคร่ืองเสียง                                                                           เป็นเงิน  29,700.-  บาท
 -  ค่าชุดกีฬา                                                                               เป็นเงิน  139,860.- บาท

127 ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งตวันักกีฬำเขำ้แขง่ขนักีฬำท้องถ่ินสัมพันธ์อ ำเภอพิมำย    100,000.00   ม.ค. 61 - ก.พ. 61
1.  ค่าชุดกีฬา  จ านวน  60 ชุด ๆ ละ 374 บาท                                       เป็นเงิน  22,440.-  บาท
2.  ค่าอุปกรณ์กีฬา                                                                        เป็นเงิน  13,000.-  บาท
3.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักกีฬาวันฝึกซ้อม 60 คน ๆ ละ 100 บาท 7 วัน  เป็นเงิน  42,000.-  บาท
4.  ค่าเบีย้เล้ยงนักกีฬาวันแข่งขัน
 -  ฟุตบอล (ชาย)  จ านวน  25 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ  120 บาท/คน                 เป็นเงิน  12,000.-  บาท
 -  วอลเลย์บอล (ชาย) 12 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 120  บาท/คน                       เป็นเงิน  5,760.-  บาท
 -  วอลเลย์บอล (หญิง) 12 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 120  บาท/คน                       เป็นเงิน  2,880.-  บาท
 -  ตะกร้อ (ชาย)  5  คน ๆ ละ  3 วัน ๆ ละ 120  บาท/คน                            เป็นเงิน  1,200.-  บาท
 -  เปตอง (ชาย)  3  คน ๆ ละ 1  วัน ๆ ละ 120 บาท/คน                              เป็นเงิน  360.-  บาท
 -  เปตอง (หญิง)  3  คน ๆ ละ 1  วัน ๆ ละ 120 บาท/คน                              เป็นเงิน  360.-  บาท

128 ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งตวันักกีฬำในงำนเทศกำลเทีย่วพิมำย      20,000.00   พฤศจิกำยน  2560
 -  ค่าชุดกีฬา   จ านวน  12  ชุด ๆ ละ  380  บาท                                    เป็นเงิน  4,560.- บาท
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักกีฬาวัฝึกซ้อม 12 คน ๆ ละ 100 บาท 5 วัน     เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าเบีย้เล้ียงวันแข่ง  12 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 120 บาท / คน                      เป็นเงิน  5,760.-  บาท
 -  ค่าพาหนะรับส่งนักกีฬา จ านวน 1 คัน ๆ ละ 500 บาท  4 วัน                       เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าอุปกรณ์กีฬา                                                                         เป็นเงิน  1,680.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



129 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรส่งตวันักกีฬำเขำ้แขง่ขนักีฬำระดบัอ ำเภอหรือจังหวัด  ต.ค. 60 - พ.ย. 60
1.  ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งนักกีฬำฟุตบอลแขง่ขนัระดบัอ ำเภอ      35,160.00
 -  ค่าชุดกีฬา  จ านวน  22  ชุด ๆ ละ  300  บาท                                     เป็นเงิน  6,600.-  บาท
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักกีฬาวันฝึกซ้อม                                    เป็นเงิน  11,000.-  บาท
 -  ค่าเบีย้เล้ียงนักกีฬาวันแข่งขัน                                                         เป็นเงิน  10,560.-  บาท
 -  ค่าอุปกรณ์กีฬา                                                                        เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  ค่าพาหนะรับส่งนักกีฬา จ านวน 2 คัน ๆ ละ 500 บาท 4 วัน                      เป็นเงิน  4,000.-  บาท
2.  ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งแขง่ขนักีฬำฟุตซอลระดบัอ ำเภอ      14,840.00
 -  ค่าชุดกีฬา  จ านวน  12  ชุด ๆ ละ  300  บาท                                     เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักกีฬาวันฝึกซ้อม                                     เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าเบีย้เล้ียงนักกีฬาวันแข่งขัน                                                         เป็นเงิน  4,320.-  บาท
 -  ค่าอุปกรณ์กีฬา                                                                        เป็นเงิน    920.-  บาท

130 ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเรือยำวเขำ้แขง่ขนัเทศกำลเทีย่วพิมำย    182,600.00   ต.ค. 60 - พ.ย. 60
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักกีฬาวันฝึกซ้อม                                     เป็นเงิน  35,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าใบพายเรือ  50 ใบ ๆ ละ 800 บาท                               เป็นเงิน  40,000.-  บาท
 -  ค่าชุดกีฬา  50  ชุด ๆ ละ  200.-  บาท                                             เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและประดับแต่งเรือทีใ่ช้ในการแข่งขัน                           เป็นเงิน  55,000.-  บาท
 -  ค้าจ้างเหมาจัดท าป้ายทีมเรือ  ขนาด 1.5 x 12  เมตร  2  ป้าย                     เป็นเงิน  5,400.-  บาท
 -  ค่าพาหนะทีใ่ช้ส าหรับรับส่งนักกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  9  วัน               เป็นเงิน  18,000.-  บาท
 -  ค่าเบีย้เล้ียงนักกีฬาในวันแข่งขัน                                                       เป็นเงิน  12,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน                                                                   เป็นเงิน  7,200.-  บาท

131 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรภูมปิัญญำท้องถ่ินไทยร่วมใจพัฒนำเดก็เล็ก      20,000.00  ม.ิย. 61 - ก.ค. 61
 -  ค่าวิทยากร   จ านวน  16  คน                                                         เป็นเงิน  20,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



132 ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับกิจกรรมทำงศำสนำ  และวันส ำคัญทำงรำชกำร    120,000.00  ธ.ค. 60 , ก.ค. 61
133 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ก่ียวเน่ืองกับศำสนำ  วัฒนธรรมและประเพณี      50,000.00   พฤษภำคม  2561
133 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนตป์ระจ ำต ำบล      50,000.00   เมษำยน  2561

 -  ค่าป้ายโครงการพร้อมติดต้ัง                                                              เป็นเงิน  3,150.-  บาท
 -  ค่าจัดสถานที ่ เวที  เคร่ืองเสียงและร้ือถอน                                             เป็นเงิน  10,850.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมารถเคร่ืองเสียงแห่สงกรานต์                                                  เป็นเงิน  8,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  จ านวน  350 คน ๆ ละ 80 บาท       เป็นเงิน  28,000.-  บาท

134 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษำ      20,000.00   กรกฎำคม  2561
 -  ค่าจ้างเหมาจัดรถขบวนแห่เทียนพรรษา                                               เป็นเงิน  20,000.-  บาท

135 ค่ำใชจ้่ำยในงำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปี      40,000.00   พฤศจิกำยน  2560
 -  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

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน

หมวดค่ำใชส้อย
136 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร      20,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
137 โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค      30,000.00  พ.ค. 61 , ม.ิย. 61

 -  ค่าอาหาร  1  มื้อ ๆ ละ  75  บาท  จ านวน  90  คน                               เป็นเงิน  6,750.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  90 คน ๆ ละ 25 บาท  1  มื้อ                เป็นเงิน  2,250.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม                                                             เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  5  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                    เป็นเงิน  3,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  ค่าชุดทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เคร่ืองส าอาง  ย่า  และยาฆา่แมลง                   เป็นเงิน  15,000.-  บาท
138 โครงกำรจัดกิจกรรมรณรงค์เน่ืองในวันงดบุหรี่โลก      20,000.00   พฤษภำคม  2561

 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 3x6  เมตร  จ านวน  2  ป้าย                 เป็นเงิน   5,000.-  บาท  
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ  จ านวน 100  คน ๆ ละ 75 บาท                         เป็นเงิน  7,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  100 คน ๆ ละ 25 บาท  1  มื้อ                เป็นเงิน  2,500.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม                                                             เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม                                                           เป็นเงิน   2,000.-  บาท

139 โครงกำรจัดกิจกรรมรณรงค์เน่ืองในวันเอดส์โลก      15,000.00   ธันวำคม  2560
 -  ค่าอาหาร  1  มื้อ ๆ ละ  75  บาท  จ านวน  80  คน                               เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  80 คน ๆ ละ 25 บาท  1  มื้อ                เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม                                                             เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  5  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                    เป็นเงิน  3,000.-  บาท

140 โครงกำรตรวจคุณภำพน้ ำอุปโภคบริโภค      30,000.00 ม.ค. 61 - ม.ีค. 61
 -  ค่าอาหาร  1  มื้อ ๆ ละ  75  บาท  จ านวน  80  คน                               เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  80 คน ๆ ละ 25 บาท  1  มื้อ                เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม                                                             เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าชุดทดสอบน้ าภาคสนาม  จ านวน  1  ชุด                                           เป็นเงิน  20,000.-  บาท

141 โครงกำรประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนสุขภำพชมุชน      40,000.00   ตลุำคม  2560
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                    เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2x2.5  เมตร  จ านวน  1  ป้าย             เป็นเงิน    450.-  บาท
 -  ค่าอาหาร  1  มื้อ ๆ ละ  75  บาท  จ านวน  200  คน                               เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  200 คน ๆ ละ 25 บาท  2  มื้อ                เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม                                                              เป็นเงิน   5,950.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



142 โครงกำรเฝ้ำระวังภำวะกำรขำดไอโอดนี      20,000.00   ธันวำคม  2560
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  4  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                    เป็นเงิน  2,400.-  บาท
 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2x2.5  เมตร  จ านวน  1  ป้าย             เป็นเงิน    450.-  บาท
 -  ค่าอาหาร  1  มื้อ ๆ ละ  75  บาท  จ านวน  80  คน                                 เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  80 คน ๆ ละ 25 บาท  2  มื้อ                  เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าเกลือผสมไอโอดีน  จ านวน  445 ถุง ๆ ละ 10 บาท                                 เป็นเงิน  4,450.-  บาท
 -  ชุดตรวจสารไอโอดีนในเกลือ  จ านวน  20  ชุด ๆ ละ  155  บาท                     เป็นเงิน  3,100.-  บาท

143 โครงกำรรณรงค์ป้องกันไขเ้ลือดออก      50,000.00   เม.ย. 61 - พ.ค. 61
 -  ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงในกาคควบคุมโรค                                              เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างแรงงานในการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย                                       เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่ารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก                                                           เป็นเงิน  10,000.-  บาท

144 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ      50,000.00  ก.พ. 61 - เม.ย. 61
 -  ค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                    เป็นเงิน  50,000.-  บาท

145 โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ      50,000.00  ก.พ. 61 - เม.ย. 61
1.  ค่ำใชจ้่ำยในกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้กำรออกก ำลังกำย
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                       เป็นเงิน  6,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม                                                              เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.5  เมตร  จ านวน 1 ป้าย                            เป็นเงิน  450.-  บาท
 -  ค่าอาหาร  1  มื้อ ๆ ละ  75  บาท  จ านวน  100  คน                              เป็นเงิน  7,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  100 คน ๆ ละ 25 บาท  2  มื้อ               เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการออกก าลังกาย                                        เป็นเงิน  1,050.-  บาท
2.  ค่ำใชจ้่ำยในกิจกรรมออกก ำลังกำย
 -  ค่าตอบแทนผู้น าออกก าลังกาย                                                          เป็นเงิน  18,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  ค่าน้ าด่ืมส าหรับผุ้เข้าร่วมโครงการ                                                    เป็นเงิน  1,800.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการออกก าลังกาย  (แผ่น  CD  เพลง)                              เป็นเงิน  200.-  บาท

146 โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง  (Big  Cleaning  Day)      50,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
 -  ค่าจัดซ้ือาหารและเคร่ืองด่ืม                                                           เป็นเงิน  40,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5x2.5  เมตร  จ านวน  20 ผืน                     เป็นเงิน  10,000.-  บาท

147 โครงกำรอบรมอำสำสมคัรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ      30,000.00   ก.พ. 61 - ม.ีค. 61
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                    เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.5  เมตร  จ านวน 1 ป้าย                            เป็นเงิน  450.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ  จ านวน 200  คน ๆ ละ 75 บาท                        เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  200 คน ๆ ละ 25 บาท  1  มื้อ               เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม                                                              เป็นเงิน  2,950.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร                                                               เป็นเงิน  3,000.-  บาท

148 โครงกำรอำหำรปลอดภัย      30,000.00 ม.ค. 61 - ม.ีค. 61
 -  ค่าอาหาร  1  มื้อ ๆ ละ 75 บาท  จ านวน  150  คน                               เป็นเงิน  11,250.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  จ านวน  150  คน              เป็นเงิน  3,750.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม                                                             เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  ค่าชุดทดสอบสารปนเปือ้น                                                            เป็นเงิน  9,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  5  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                    เป็นเงิน  3,000.-  บาท
หมวดค่ำวัสดุ

149 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน      20,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
150 ค่ำวัสดโุฆษณำและเผยแพร่      30,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
151 ค่ำวัสดคุอมพิวเตอร์      30,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
152 ค่ำวัสดอ่ืุน      90,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



หมวดค่ำครุภัณฑ์
153 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน      35,000.00   มกรำคม  2561

 -  ตู้กระจกบานเล่ือน ขนาด  4  ฟุต  จ านวน  2  ตู้                                 เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด  5  ฟุต  พร้อมเก้าอี้  จ านวน  1  ชุด                    เป็นเงิน  25,000.-  บาท

งำนก ำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวดค่ำใชส้อย

154 รำยจ่ำยให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร      20,000.00   ต.ค. 60 - ก.ย. 61
155 โครงกำรฝังกลบขยะมลูฝอย    120,000.00  ธ.ค. 60 , ม.ีค. 61 , ม.ิย. 61

 -  จ้างเหมาฝังกลบขยะ  จ านวน  3  คร้ัง                                           เป็นเงิน  120,000.-  บาท
156 โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะอันตรำย      80,000.00 ม.ค. 61 - ก.ย. 61

1.  กิจกรรมอบรมขยำยเครือขำ่ยคัดแยกขยะอันตรำยในชมุชน
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                              เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.5  เมตร  จ านวน 1 ป้าย                       เป็นเงิน  450.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 75 บาท จ านวน 200  คน                      เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 มื้อ ๆ ละ  25 บาท  จ านวน 200 คน           เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม                                                          เป็นเงิน  8,000.-  บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม                                                      เป็นเงิน   4,000.-  บาท
2.  กิจกรรมส่งเสริมกำรคัดแยกขยะอันตรำยตอ่เน่ือง
 -  ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับคัดแยกขยะ                                           เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ   ขนาด 1.5x25 เมตร จ านวน 20 ป้าย  เป็นเงิน  11,000.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือถังพลาสติกพร้อมฝาปิด                                                    เป็นเงิน  7,950.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



157 โครงกำรรณรงค์งดใชภ้ำชนะโฟมในกำรบรรจุอำหำร      30,000.00 ม.ค. 61 - ก.ย. 61
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                 เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ ๆ ละ  200  คน ๆ ละ  75 บาท                       เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน  200  คน             เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม                                                            เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม                                                        เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.25  เมตร                                          เป็นเงิน   400.-  บาท

158 โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะมลูฝอยทีต่น้ทำง      80,000.00 ม.ค. 61 - ก.ย. 61
1.  กิจกรรมอบรมขยำยเครือขำ่ยคัดแยกขยะทีต่น้ทำงในชมุชน
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.50  เมตร                                          เป็นเงิน   450.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ ๆ ละ  200  คน ๆ ละ  75 บาท                       เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน  200  คน             เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม                                                            เป็นเงิน  8,000.-  บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม                                                        เป็นเงิน  4,000.-  บาท
2.  กิจกรรมส่งเสริมกำรคัดแยกขยะตน้ทำงตอ่เน่ือง
 -  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับคัดแยกขยะ                                                เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ขนาด 1.5x2.5  เมตร  จ านวน 20 ป้าย   เป็นเงิน  11,000.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือถังพลาสติกพร้อมฝาปิด                                                      เป็นเงิน  7,950.-  บาท

159 โครงกำรอบรมจัดกำรขยะมลูฝอย      60,000.00 ธ.ค. 60 - ม.ค. 61
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                 เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5x2.5  เมตร                                              เป็นเงิน  500.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ ๆ ละ  200  คน ๆ ละ  75 บาท                       เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  จ านวน  200  คน             เป็นเงิน  10,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม                                                    เป็นเงิน  20,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เร่ืองการจัดการขยะ     เป็นเงิน  6,900.-  บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน  200  ชุด ๆ ละ 20  บาท                 เป็นเงิน  4,000.-  บาท

160 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้ำน/สถำนศึกษำตน้แบบในกำรคัดแยกขยะ      50,000.00 ม.ค. 61 - ก.ย. 61
1.  กิจกรรมประชมุคณะท ำงำน
 -  จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  1  มื้อ ๆ ละ  25  บาท  60  คน                 เป็นเงิน  1,500.-  บาท
 -  ค่าป้ายไวนิท ขนาด 2x3  เมตร  1  ป้าย                                           เป็นเงิน  700.-  บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน  60  ชุด ๆ ละ 20  บาท                เป็นเงิน  1,200.-  บาท
2.  กิจกรรมอบรมขยำยเครือขำ่ยตน้แบบคัดยแกขยะทีต่น้ทำง
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                 เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ ๆ ละ  200  คน ๆ ละ  75 บาท                       เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  จ านวน  200  คน             เป็นเงิน  10,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม  จ านวน  200  ชุด ๆ ละ  20  บาท                   เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน  200  ชุด ๆ ละ 20  บาท                 เป็นเงิน  4,000.-  บาท
3.  กิจกรรมส่งเสริมกำรคัดแยกขยะตน้แบบอย่ำงตอ่เน่ือง
 -  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับคัดแยกขยะ                                                เป็นเงิน  10,000.-  บาท

161 โครงกำรประกวดสิ่งประดษิฐ์จำกขยะ      30,000.00 ม.ค. 61 - ม.ีค. 61
 -  เงินรางวัลในการประกวด                                                             เป็นเงิน  36,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ ๆ ละ  200  คน ๆ ละ  75 บาท                       เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  จ านวน  200  คน             เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม  จ านวน  200  ชุด ๆ ละ  20  บาท                   เป็นเงิน  4,000.-  บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน  200  ชุด ๆ ละ 10  บาท                 เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5x2.4  เมตร                                              เป็นเงิน  400.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



161 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดงูำน    100,000.00   ม.ค. 61 - ม.ีค. 60
1.   ค่ำใชจ้่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้
 -  ค่าวัสดุในการอบรม  จ านวน  90 ชุด ๆ ละ  20 บาท                               เป็นเงิน  1,800.-  บาท
 -  ค่าจัดท าเอกสาร  จ านวน 90  ชุด ๆ ละ  20  บาท                                 เป็นเงิน  1,800.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ  ขนาด 1.5 x 2.5  เมตร  จ านวน  1  ป้าย                       เป็นเงิน  500.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  5  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                 เป็นเงิน  3,000.-  บาท
2.  ค่ำใชจ้่ำยในกิจกรรมศึกษำดงูำน
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ ๆ ละ  90  คน ๆ ละ 250 บาท                       เป็นเงิน  22,500.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2  มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน  90  คน             เป็นเงิน  9,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารเย็น  1  มื้อ ๆ ละ  300  บาท  จ านวน  90  คน                       เป็นเงิน  27,000.-  บาท
 -  ค่าขอสมนาคุณในการดูงาน  1  ชิ้น                                                 เป็นเงิน  1,400.-  บาท
 -  ค่ายานพาหนะ  จ านวน  2  คัน  1  วัน                                            เป็นเงิน  33,000.-  บาท

162 โครงกำรลดภำวะโลกร้อน      40,000.00   ก.ค. 61 - ส.ค. 61
 -  เงินรางวัลในการประกวด                                                             เป็นเงิน  26,000.-  บาท
 -  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน                                                          เป็นเงิน  3,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่าและเคร่ืองด่ืม  1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  จ านวน  200  คน              เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม                                                              เป็นเงิน  5,500.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ  ขนาด 1.2 x 2.5  เมตร  จ านวน  1  ป้าย                       เป็นเงิน  450.-  บาท

163 โครงกำรประชำสัมพันธ์ดำ้นควำมรู้ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม      30,000.00   ม.ค. 61 , ม.ิย. 61
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  6  ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท                                 เป็นเงิน  3,600.-  บาท
 -  ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ ๆ ละ  200  คน ๆ ละ  75 บาท                       เป็นเงิน  15,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  จ านวน  200  คน             เป็นเงิน  5,000.-  บาท
 -  ค่าวัสดุประกอบการอบรม  จ านวน  200  ชุด ๆ ละ  20  บาท                   เป็นเงิน  4,000.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



 -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน  200  ชุด ๆ ละ 10  บาท                 เป็นเงิน  2,000.-  บาท
 -  ค่าป้ายโครงการ  ขนาด 1.5 x 2.5  เมตร  จ านวน  1  ป้าย                       เป็นเงิน  500.-  บาท

164 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน      85,500.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
หมวดค่ำวัสดุ

165 วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว      55,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
166 วัสดยุำนพำหนะและขนส่ง      60,000.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
167 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น    127,600.00  ต.ค. 60 - ก.ย. 61
168 วัสดเุครื่องแตง่กำย      90,000.00   ธันวำคม  2560
169 วัสดอ่ืุน  (เพ่ือใชใ้นกำรจัดซ้ือภำชนะรองรับขยะ)    150,000.00  ธ.ค. 60 - ม.ค. 61

หมวดค่ำครุภัณฑ์
170 ครุภัณฑ์กำรเกษตร      59,000.00  ม.ค. 61 - ม.ีค. 61

 -  จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน  1  เคร่ือง                                                 เป็นเงิน  59,000.-  บาท
กองส่งเสริมกำรเกษตร

หมวดค่ำใชส้อย
171 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำ่ง ๆ 20,000.00      พฤษภำคม  2561
172 ค่ำใชจ้่ำยในกำรก ำจัดวัชพืชและท ำควำมสะอำดแหล่งน้ ำ 100,000.00    ธันวำคม  2560

 -  ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกลในการก าจัดวัชพืช
173 ค่ำใชจ้่ำยในกำรปลูกตน้ไมถ้วำยแมข่องแผ่นดนิ 50,000.00      สิงหำคม  2561

 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ                                     เป็นเงิน   1,050.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม                                                     เป็นเงิน   2,650.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาปรับทีพ่ืน้และขุดหลุมปลูกต้นไม้                         เป็นเงิน   3,000.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือต้นไม้ยืนต้น                                                  เป็นเงิน  38,800.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง/จัดเตรียมสถานทีแ่ละผูกผ้าประดับ         เป็นเงิน    4,500.-  บาท

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ



174 ค่ำใชจ้่ำยในกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติ 20,000.00      มถุินำยน  2561
 -  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ                                       เป็นเงิน    500.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม                                                      เป็นเงิน     500.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีแ่ละขุดหลุมปลูก                        เป็นเงิน   1,000.-  บาท
 -  ค่าจัดซ้ือหญ้าแฝก                                                     เป็นเงิน  18,000.-  บาท

175 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชวีิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 150,000.00    พฤศจิกำยน 2560
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดทป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ                   เป็นเงิน   1,000.-  บาท
 -  ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ                                    เป็นเงิน  89,000.-  บาท
 -  ค่าอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทีไ่ม่จัดอาหารทัง้  3  มื้อ      เป็นเงิน  60,000.-  บาท

176 ค่ำใชจ้่ำยในศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลรังกำใหญ่ 10,000.00      กรกฎำคม  2561
 -  ค่าวัสดุส านักงาน                                                       เป็นเงิน  10,000.-  บาท

177 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000.00      มกรำคม  2561
178 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 20,000.00      พฤศจิกำยน  2560
179 ค่ำวัสดกุ่อสร้ำง 20,000.00      มกรำคม  2561
180 ค่ำวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000.00      ตลุำคม  2560
181 ค่ำวัสดกุำรเกษตร 80,000.00      ธันวำคม  2560 
182 ค่ำวัสดคุอมพิวเตอร์ 30,000.00      พฤศจิกำยน  2560

แผนกำรจัดหำพัสด ุ    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561
ของเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่

ล ำดบัที่ รำยกำร/โครงกำร  จ ำนวนเงิน ชว่งเวลำกำรจัดหำ หมำยเหตุ


