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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1) แผนงานเคหะและชมุชน

1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า สายหนองไทรใหญ่  จากบ้านนายเอี่ยว - 
บ้านนายทวน  หมู่ที ่1  บ้านพุทรา

งบประมาณ 347,000.00     

2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าล้าห้วยฉกาจ หมู่ที ่2 บ้านฉกาจ งบประมาณ 173,000.00     
3 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก ศาลา SML - ล้าน ้าเค็ม หมู่ที ่2 บ้านฉกาจ งบประมาณ 98,000.00        

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน (หน้าบ้านนางบุญลี ยง ฟอพิมาย-
หนองหลวง) หมู่ที ่3 บ้านช่องโค

งบประมาณ 347,000.00     

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหลวง-เชื่อมถนนโยธาธิการฯ ซอย 4 หมู่
ที ่3 บ้านช่องโค

งบประมาณ      120,000.00

6 โครงการสร้างฝาปิดรางระบายน ้า สายตลาดจอแจ-วัดการเวก หมู่ที ่4 บ้านรัง
กาใหญ่

งบประมาณ 81,000.00        

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนธรรมาพิทักษ-์บ้านนายจ้ารัส มวยดี หมู่ที่
 4 บ้านรังกาใหญ่

งบประมาณ 107,500.00     

8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า คสล.บริเวณศูนย์วิปัสนารังกาใหญ่ หมู่ที ่4 
บ้านรังกาใหญ่

งบประมาณ 405,000.00     

9 โครงการลงหินคลุก ถนนสายบ้านนางสุภี -คลองห้วยลึก หมู่ที ่4 บ้านรังกาใหญ่ งบประมาณ 70,000.00        

10 โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินสายนานางถนอม แก้วแหวน-นานางหวาน หนูพิ
มาย หมู่ที ่4 บ้านรังกาใหญ่

งบประมาณ      109,000.00

11 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายบ้านนายสายันต์-หน้าหม้อแปลงโรงตู้ หมู่
ที ่4 บ้านรังกาใหญ่

งบประมาณ      110,000.00

12 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก สายหนองแดง หมู่ที ่5 บ้านตะปัน งบประมาณ      472,000.00

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.จากศาลปูต่า-ทางกรอก หมู่ที ่5 บ้านตะปัน งบประมาณ      493,000.00

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายันต์  อุ่นนา - สระน ้าหนองโทน 
หมู่ที ่5 บ้านตะปัน

งบประมาณ 230,000.00     

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเดช ชื่นสบาย - บ้านนายเจริญ 
ชอบรักษ์ หมู่ที ่5 บ้านตะปัน

งบประมาณ 120,000.00     

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. จากบ้านนางอัญชลี  บุญอยู่ เชื่อมต่อ หมู่
ที ่16  บ้านสามัคคี  หมู่ที ่6 บ้านหนองน ้ากิน

งบประมาณ 347,000.00     

17 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านอาจารย์สมาน -บ้านนาย
ประคอง เคียงพิมาย   หมู่ที ่7  บ้านรังกาน้อย

งบประมาณ 347,000.00     

ผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตามแผนพัฒนาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (ผ01)
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18 โครงการวางท่อระบายน ้า สายจากคลองห้วยลึก-บ้านนายสนอง   ค้าขาย  (ต่อ
จากสายเดิม) หมู่ที ่8 บ้านหนองโสมง

งบประมาณ 345,000.00     

19 โครงการวางท่อระบายน ้า เชื่อมสระหนองปรือ หมู่ที ่9 บ้านพุทราก้าวหน้า งบประมาณ 55,000.00        

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางตุ๊กตา บริบูรณ์ หมู่ที ่9 บ้านพุทรา
ก้าวหน้า

งบประมาณ 61,000.00        

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางร้าพึง แก้วเสมา หมู่ที ่9 บ้านพุทรา
ก้าวหน้า

งบประมาณ 49,000.00        

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประนอม ขมโคกกรวด หมู่ที ่9 บ้าน
พุทราก้าวหน้า

งบประมาณ 79,000.00        

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประยูร นาสะกาด หมู่ที ่9 บ้าน
พุทราก้าวหน้า

งบประมาณ 22,500.00        

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที ่10 บ้านนิคม
สามัคคี

งบประมาณ 324,000.00     

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มสวนผัก หมู่ที ่11 บ้านนิคมสามัคคี งบประมาณ 313,000.00     
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูกิม หมู่ที ่12 บ้านหนองรัง งบประมาณ 19,000.00        
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาแฉล้ม บ้ารุงไร่ (คุ้มดอนหวาย) หมู่ที ่12

 บ้านหนองรัง
งบประมาณ 108,000.00     

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิบูลย์ คาบแก้ว หมู่ที ่12 บ้านหนองรัง งบประมาณ 23,500.00        

29 โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินลงหินคลุก สายบ้านนายสังวาลย์ เพือ่นไพร (คุ้ม
ดอนหวาย) หมู่ที ่12 บ้านหนองรัง

งบประมาณ 19,500.00        

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่ 12
 บ้านหนองรัง

งบประมาณ 110,903.36     

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  จากบ้านนางระเบียบ  แขมพิมาย-ส่ีแยกศูนย์
การเรียนรู้  หมูที ่13  บ้านตะปันตะวันออก

งบประมาณ 350,000.00     

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจุล งามพิมาย-บ้านนางสังเวียน เพิม่พูน
 หมู่ที ่13 บ้านตะปัน

งบประมาณ         81,500.00

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิฑูร หลงพิมาย หมู่ที ่14 บ้านพุทรา
พัฒนา

งบประมาณ 183,000.00     

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสวัส ตะไวไธสง หมู่ที ่14 บ้านพุทรา
พัฒนา

งบประมาณ 69,000.00        

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่ 14
 บ้านพุทราพัฒนา

งบประมาณ 55,071.83        

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า สายศูนย์การเรียนรู้ - หนองโทน หมู่ที ่15 บ้าน
ตะปันสามัคคี

งบประมาณ 240,000.00     

37 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.จากส่ีแยกศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที ่16- ส่ี
แยกโรงหวายป้าละม่อม ฉายพิมาย หมู่ที ่16 บ้านสามัคคี 1

งบประมาณ 347,000.00     
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38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพลิดเพลิน หมู่ที ่17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ งบประมาณ 90,000.00        

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสมพร ริมทุง่ หมู่ที ่17 บ้านหนองคูประชา
สรรค์

งบประมาณ 90,000.00        

40 โครงการปรับปรุงถนนดินซอยค ้าชู หมู่ที ่17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ งบประมาณ 48,000.00        
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัฒนา หมู่ที ่17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ งบประมาณ 54,000.00        

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยริมทุง่ เชื่อมต่อสายบ้านนายสมพร หมู่ที ่
17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

งบประมาณ 68,000.00        

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองห่อ-สระน ้าหนองโทน หมู่ที ่18 
บ้านหนองโสมงพัฒนา

งบประมาณ      210,000.00

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแอ๊ต แววไว-สระน ้าหนองโสมง หมู่ที ่
18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

งบประมาณ         99,000.00

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุพจน์ รัตนพิมาย - บ้านนางสังวาล 
แขมพิมาย หมู่ที ่19 บ้านตะปันประชาสรรค์

งบประมาณ 336,000.00     

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมพงษ์  พึง่พิมาย หมู่ที ่20 บ้าน
หนองไทร

งบประมาณ 36,000.00        

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสัญญา จับพิมาย หมู่ที ่20 บ้าน
หนองไทร

งบประมาณ 52,500.00        

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสงัด กลางพิมาย หมู่ที ่20 บ้านหนอง
ไทร

งบประมาณ 37,500.00        

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเนตร  ค้าเหล็ก หมู่ที ่20 บ้านหนอง
ไทร

งบประมาณ 98,000.00        

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางผจญ เกือนสันเทียะ หมู่ที ่20 บ้าน
หนองไทร

งบประมาณ         96,000.00

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางชู จรรยาศิริ หมู่ที ่20 บ้านหนองไทร งบประมาณ         75,000.00

52 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ      290,291.00
53 โครงการถนนเพือ่การเกษตร งบประมาณ 99,000.00        
54 โครงการหลังฝนถนนดี งบประมาณ 388,000.00     
55 โครงการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายน ้า งบประมาณ 144,500.00     

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลรังกาใหญ่       
ประจ้าปี 2561

งบประมาณ 26,301.40        

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.ต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 278,600.00     
3 โครงการฝึกอบรม  อปพร. งบประมาณ 135,458.00     
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4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ งบประมาณ 92,198.00        
5 โครงการส่งเสริมหน่วยเฉพาะกิจตั งด่านตรวจและเฝ้าระวังพื นทีเ่สียงติดยาเสพติด งบประมาณ -                  

6 โครงการอุดหนนุงบประมาณต้านยาเสพติด งบประมาณ 25,000.00        

2) แผนงานการศึกษา

1 โครงการจัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน งบประมาณ 72,200.00        

2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี งบประมาณ 35,000.00        

3 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 75,350.00        

4 โครงการน้าเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้ เสริมประสบการณ์ งบประมาณ 38,150.00        

5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็ก และเยาวชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 126,262.00     

6 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      

งบประมาณ 1,005,000.00   

7 โครงการจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว)
     

งบประมาณ 357,000.00     

8 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล งบประมาณ -                  

9 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน   งบประมาณ 1,971,197.25   

10 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 416,806.00     

11 โครงการก่อสร้างกันสาดติดรอบชายคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พุทรา

งบประมาณ 93,000.00        

12 โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชื่อมต่อตัวอาคารเรียนกับโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาสามัคคี

งบประมาณ 149,500.00     

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื นซีเมนต์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจ
ช่องโค

งบประมาณ 62,500.00        

14 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน งบประมาณ 4,352,660.00   

3) แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการตรวจคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค งบประมาณ 28,250.00        
2 โครงการประชาคมเพือ่จัดท้าแผนสุขภาพชุมชน งบประมาณ 20,000.00        
3 โครงการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 19,550.00        
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 60,190.00        
5 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 81,000.00        
6 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกายเพือ่สุขภาพ งบประมาณ 43,250.00        
7 โครงการหน้าบ้าน น่ามอง (Big Cleaning Day) งบประมาณ 120,000.00     
8 โครงการอบรมอาสาสมัครในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 23,950.00        
9 โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณ 29,690.00        
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10 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)   งบประมาณ 150,000.00     

11 โครงการอุดหนุนงบประมาณเพือ่ด้าเนินงานตามนางทางโครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธาณสุข

งบประมาณ      400,000.00

12 โครงการสมทบงบประมาณส้าหรับการด้าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต้าบลรังกาใหญ่

งบประมาณ      500,000.00

13 โครงการคัดกรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง งบประมาณ         36,920.00

14 โครงการป้องกันเด็กจมน ้า งบประมาณ      155,450.00
15 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผุ้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื อรังและผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ         98,450.00
16 โครงการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ งบประมาณ 23,250.00        
17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 81,000.00        
18 โครงการส้ารวจสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ งบประมาณ 17,481.00        
19 โครงการจัดซื อทรายก้าจัดลูกน ้าและน ้ายาพ่นหมอกควันก้าจัดยุง งบประมาณ 87,000.00        

4) แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ 293,000.00     
2 โครงการจัดท้าสถานทีท่ีเ่อื อต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ งบประมาณ 54,000.00        
3 โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยส้าหรับคนพิการผู้สูงอายุ และผู้อยู่ใน

ข่ายจ้าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพ
งบประมาณ 10,000.00        

4 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน งบประมาณ 135,000.00     

5) แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
1 โครงการจัดท้าฐานข้อมูลทัว่ไปในพื นทีเ่ทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ -                  

6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ้าต้าบล งบประมาณ 469,887.00     
2 โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น  สัมพันธ์อ้าเภอพิมาย งบประมาณ -                  
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 97,979.00        
4 โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและวันส้าคัญ ทางราชการ งบประมาณ 25,300.00        
5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ้าปี งบประมาณ 40,000.00        
6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ้าต้าบล งบประมาณ 50,000.00        
7 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนา เด็กเล็ก งบประมาณ 19,200.00        
8 โครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล เทีย่วพิมาย งบประมาณ 182,600.00     
9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกับศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี งบประมาณ 18,150.00        

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณ -                  
7) แผนงานงบกลาง
1 โครงการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 17,498,900.00 
2 โครงการเบี ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 3,336,800.00   
3 โครงการเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 120,000.00     
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3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1) แผนงานสร้างความเขม้แขง็และชมุชน

1 โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทย ยิ มได้ งบประมาณ 9,919.00          

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 799,600.00     

3 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทีส่นใจ งบประมาณ 26,640.00        

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติธรรม ชุมชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ -                  

5 โครงการ OTOP นวัตวิถี งบประมาณ -                  

6 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษาะด้านอาชีพ งบประมาณ -                  
7 โครงการส่งเสริมอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน งบประมาณ -                  

2) แผนงานการเกษตร
1 โครงการส่งเสริมการด้าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ พอเพียง งบประมาณ 149,160.00     

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม
1) แผนงานเคหะและชมุชน

1 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งบประมาณ 29,950.00        
2 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย งบประมาณ 195,000.00     
3 โครงการรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร งบประมาณ 29,500.00        
4 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยทีต้่นทาง งบประมาณ 55,550.00        
5 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย งบประมาณ 41,050.00        
6 โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน/สถานศึกษา ต้นแบบในการคัดแยกขยะ งบประมาณ 117,300.00     

7 โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ 59,850.00        
8 โครงการจัดซื อภาชนะรองรับขยะ งบประมาณ 149,800.00     

2) แผนงานการเกษตร
1 โครงการก้าจัดวัชพืชและท้าความสะอาดแหล่งน ้า งบประมาณ 99,000.00        
2 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ 29,100.00        
3 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 19,930.00        

5.  ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 โครงการฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณ -                  
2 โครงการติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 200,000.00     
3 โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณ -                  
4 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ งบประมาณ -                  
5 โครงการจัดท้าระบบแผนทีภ่าษี งบประมาณ -                  
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6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
บุคลากรเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่

งบประมาณ 197,070.00     

7 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ งบประมาณ 20,000.00        
8 โครงการจัดท้าแผนและเทศบัญญัติต่างๆ งบประมาณ 11,225.00        
9 โครงการจัดท้าประชาคม งบประมาณ -                  

10 โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ -                  
11 โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 200,000.00     
12 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การช้าระภาษี งบประมาณ 12,467.00        
13 โครงการท้าประกันภัยรถยนต์เทศบาล งบประมาณ 6,131.16          
14 โครงการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของราชการ งบประมาณ 279,774.45     

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 โครงการท้าประกันภัยรถยนต์เทศบาล งบประมาณ 5,609.03          
2 โครงการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของราชการ งบประมาณ 21,640.00        

3) แผนงานการศึกษา
1 โครงการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของราชการ งบประมาณ 21,144.46        

4) แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
1 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที ่2 บ้านฉกาจ งบประมาณ 250,000.00     

5) แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการท้าประกันภัยรถยนต์เทศบาล งบประมาณ 9,615.42          
2 โครงการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของราชการ งบประมาณ 134,909.25     
3 โครงการรังวัดปักเขตทีส่าธารณะ งบประมาณ 16,650.00        
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการอุดหนุนเทศกาลเทีย่วพิมาย งบประมาณ 200,000.00     

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  (ผ 02)
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5.  ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1 เก้าอี ส้านักงานมีล้อเล่ือน จ้านวน 2 ตัว งบประมาณ 2,900.00          
2 โต๊ะหมู่บูชา จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 8,500.00          
3 พัดลม จ้านวน 6 ตัว งบประมาณ 18,000.00        
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19

 นิ ว) จ้านวน 1 เคร่ือง
งบประมาณ 21,900.00        

5 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จ้านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 11,900.00        

6 ตู้กระจกบานเล่ือน 4 ฟุต จ้านวน 1 ตู้ งบประมาณ 3,850.00          
7 ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน  (มอก.) จ้านวน 2 ตู้ งบประมาณ 11,000.00        
8 เคร่ืองโทรสาร  จ้านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 17,900.00        
9 เก้าอี  จ้านวน 1 ตัว งบประมาณ 3,600.00          

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ ว) จ้านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ 21,900.00        

11 เคร่ืองพิมพ์ Multifuction LED จ้านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 16,900.00        

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 ปัม๊สูบน ้า (ไดโว่) ขนาด 2 นิ ว จ้านวน 5 ตัว งบประมาณ 32,500.00        
2 ชุดเคร่ืองเสียงรถโฆษณา จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 19,902.00        
3 สปอร์ตไลท์ติดรถยนต์ ขนาด 12 วัตต์ จ้านวน 2 ชุด งบประมาณ 3,000.00          

บัญชีครุภณัฑ์ (ผ 08)
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4 สปอร์ตไลท์แบบมือถือ จ้านวน 2 ชุด งบประมาณ 3,600.00          

3) แผนงานการศึกษา
-

4) แผนงานสาธารณสุข
1 ตู้กระจกบานเล่ือน ขนาด 4 ฟุต จ้านวน 2 ตู้ งบประมาณ 8,000.00          
2 โต๊ะท้างานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี  จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 12,900.00        

5) แผนงานเคหะและชมุชน
1 โคมไฟฟ้า จ้านวน 60  ชุด งบประมาณ 125,190.00     
2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซี

ซี หรือ ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 
จ้านวน 1 คัน

งบประมาณ 1,980,000.00   

3 เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ้านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 58,500.00        
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ผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตามแผนพัฒนาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (ผ01)
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