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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลรังกาใหญ่
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรังกาใหญ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลรังกาใหญ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลรังกาใหญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 48,250,930.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 131,618,568.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,761,229.43 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 200,650.35 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 86,617,334.65 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 147,309.49 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 683,245.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 276,831.39 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 161,600.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 250.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 34,419,582.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 50,928,515.79 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,856,648.60 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 69,383,245.09 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 26,408,367.34 บาท

งบบุคลากร จํานวน 22,310,390.98 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,273,659.14 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,598,750.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,772,077.63 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,896,648.60 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,850,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,001,500.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 147,309.49 155,000.00 377,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

683,245.00 664,800.00 669,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 276,831.39 402,000.00 402,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 161,600.00 150,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากทุน 250.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,269,235.88 1,376,800.00 1,603,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 34,419,582.98 30,240,000.00 33,897,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34,419,582.98 30,240,000.00 33,897,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 50,928,515.79 51,883,200.00 51,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,928,515.79 51,883,200.00 51,500,000.00

รวม 86,617,334.65 83,500,000.00 87,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 26,408,367.34 28,868,864.00 29,549,474.00

งบบุคลากร 22,310,390.98 28,210,280.00 29,638,040.00

งบดําเนินงาน 12,273,659.14 12,878,956.00 13,829,686.00

งบลงทุน 3,598,750.00 8,423,900.00 8,814,800.00

งบเงินอุดหนุน 4,772,077.63 5,093,000.00 5,143,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 69,383,245.09 83,500,000.00 87,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,619,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,106,920

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 16,330,294

แผนงานสาธารณสุข 4,039,752

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 856,820

แผนงานเคหะและชุมชน 2,317,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 280,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,095,280

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,963,100

แผนงานการเกษตร 841,760

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 29,549,474

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 87,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 29,549,474 29,549,474
    งบกลาง 29,549,474 29,549,474

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,641,380 641,040 3,844,680 367,320 12,494,420
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,793,060 641,040 3,844,680 367,320 9,646,100

งบดําเนินงาน 2,928,100 101,800 718,000 0 3,747,900
    คาตอบแทน 348,200 46,800 93,800 0 488,800

    คาใช้สอย 1,441,500 55,000 180,000 0 1,676,500

    คาวัสดุ 408,400 0 384,200 0 792,600

    คาสาธารณูปโภค 730,000 0 60,000 0 790,000

งบลงทุน 351,900 0 0 0 351,900
    คาครุภัณฑ์ 351,900 0 0 0 351,900

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 0 25,000

รวม 10,946,380 742,840 4,562,680 367,320 16,619,220

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,298,520 1,298,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,298,520 1,298,520

งบดําเนินงาน 773,400 773,400
    คาตอบแทน 42,000 42,000

    คาใช้สอย 418,000 418,000

    คาวัสดุ 313,400 313,400

งบเงินอุดหนุน 35,000 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 35,000

รวม 2,106,920 2,106,920

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 6,765,900 0 6,765,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,765,900 0 6,765,900

งบดําเนินงาน 630,880 3,902,514 4,533,394
    คาตอบแทน 170,000 0 170,000

    คาใช้สอย 245,380 1,469,500 1,714,880

    คาวัสดุ 215,500 2,263,014 2,478,514

    คาสาธารณูปโภค 0 170,000 170,000

งบลงทุน 0 873,000 873,000
    คาครุภัณฑ์ 0 23,000 23,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 850,000 850,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,158,000 4,158,000
    เงินอุดหนุน 0 4,158,000 4,158,000

รวม 7,396,780 8,933,514 16,330,294

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,569,140 2,569,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,569,140 2,569,140

งบดําเนินงาน 1,010,712 1,010,712
    คาตอบแทน 92,000 92,000

    คาใช้สอย 619,080 619,080

    คาวัสดุ 299,632 299,632

งบลงทุน 59,900 59,900
    คาครุภัณฑ์ 59,900 59,900

งบเงินอุดหนุน 400,000 400,000
    เงินอุดหนุน 400,000 400,000

รวม 4,039,752 4,039,752

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 832,020 832,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 832,020 832,020

งบดําเนินงาน 24,800 24,800
    คาตอบแทน 4,800 4,800

    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 856,820 856,820

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 1,239,780 1,239,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,239,780 1,239,780

งบดําเนินงาน 0 707,600 707,600
    คาใช้สอย 0 275,000 275,000

    คาวัสดุ 0 432,600 432,600

งบลงทุน 0 20,000 20,000
    คาครุภัณฑ์ 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 350,000 0 350,000
    เงินอุดหนุน 350,000 0 350,000

รวม 350,000 1,967,380 2,317,380

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000
    คาใช้สอย 280,000 280,000

รวม 280,000 280,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 227,280 0 227,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 227,280 0 227,280

งบดําเนินงาน 518,000 150,000 668,000
    คาใช้สอย 518,000 150,000 668,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

รวม 745,280 350,000 1,095,280

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,569,220 0 3,569,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,569,220 0 3,569,220

งบดําเนินงาน 1,883,880 0 1,883,880
    คาตอบแทน 443,400 0 443,400

    คาใช้สอย 672,680 0 672,680

    คาวัสดุ 767,800 0 767,800

งบลงทุน 0 7,510,000 7,510,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 7,510,000 7,510,000

รวม 5,453,100 7,510,000 12,963,100

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 641,760 641,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 641,760 641,760

งบดําเนินงาน 200,000 200,000
    คาใช้สอย 135,000 135,000

    คาวัสดุ 35,000 35,000

    คาสาธารณูปโภค 30,000 30,000

รวม 841,760 841,760

หน้า : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,619,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,106,920

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 16,330,294

แผนงานสาธารณสุข 4,039,752

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 856,820

แผนงานเคหะและชุมชน 2,317,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 280,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,095,280

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,963,100

แผนงานการเกษตร 841,760

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 29,549,474

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 87,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลรังกาใหญ และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลรังกาใหญ และ
โดยเห็นชอบของนายอําเภอพิมาย

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลรังกาใหญ่
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลรังกาใหญปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลรังกาใหญมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเสถียร  ควบพิมาย)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลรังกาใหญ

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(     พันจาโท                                                 
                 ทวี  พิมพ์อุบล)

ตําแหนง นายอําเภอพิมาย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,944.00 7,680.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 9,006.95 20,140.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 15,095.60 27,117.49 100,000.00 180.00 % 280,000.00
     ภาษีป้าย 52,380.00 92,372.00 55,000.00 76.36 % 97,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 82,426.55 147,309.49 155,000.00 377,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 7,711.50 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 475,700.00 449,180.00 490,000.00 0.00 % 490,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,566.00 9,651.50 9,000.00 0.00 % 9,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,420.00 1,490.00 1,600.00 0.00 % 1,600.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 200.00 0.00 500.00 200.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,500.00 60,400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,600.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 59,632.00 104,612.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

52,300.00 33,800.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

27,900.00 1,400.00 29,700.00 0.00 % 29,700.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 644,818.00 683,245.00 664,800.00 669,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ดอกเบี้ย 384,073.49 275,731.39 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดคาเชาอื่น ๆ 0.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 384,073.49 276,831.39 402,000.00 402,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 185,207.25 161,600.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 185,207.25 161,600.00 150,000.00 150,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 16,118.00 250.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 16,118.00 250.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 929,024.96 940,709.02 920,000.00 2.17 % 940,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,388,789.06 12,829,090.00 11,300,000.00 10.62 % 12,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 6,260,718.28 6,891,777.76 6,400,000.00 6.25 % 6,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 362,382.03 365,607.41 380,000.00 0.00 % 380,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 10,931,242.96 11,460,297.71 10,800,000.00 6.48 % 11,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงแร 172,348.27 173,758.48 170,000.00 7.06 % 182,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 97,044.56 63,277.60 90,000.00 0.00 % 90,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,752,396.00 1,695,065.00 175,000.00 757.14 % 1,500,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 4,258.30 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,898,204.42 34,419,582.98 30,240,000.00 33,897,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 49,831,999.44 50,928,515.79 51,883,200.00 -0.74 % 51,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 49,831,999.44 50,928,515.79 51,883,200.00 51,500,000.00
รวมทุกหมวด 83,042,847.15 86,617,334.65 83,500,000.00 87,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลรังกาใหญ

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 87,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 377,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 280,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากมีการยกเลิกการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90%
 เปนจายเต็มจํานวน จึงคาดการณวาจะได้รับรายได้คาภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 97,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 669,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

 ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย
สุราเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 490,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
เพิ่มขึ้น

วันที่พิมพ : 24/8/2565  10:16:36 หน้า : 1/6



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 9,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารใกล้เคียงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,600 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชยใกล้เคียงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดิน
และถมดินเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมอื่นๆใกล้เคียงกับปที่
ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร
ทางบกใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาปรับการผิดสัญญา
ไมแตกตางจากปที่แล้ว

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยไมแตกตางจากปที่แล้ว

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพไมแตกตางจากปที่แล้ว

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 29,700 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตรไมแตกตางจากปที่แล้ว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 402,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาเชาหรือบริการไมแตกตางจากปที่แล้ว

ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับดอกเบี้ยไมแตกตางจากปที่แล้ว
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รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับรายได้จากทรัพยสินอื่น ๆไมแตกตางจาก
ปที่แล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 150,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ไมแตกตางจากปที่แล้ว

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาขายทอดตลาดทรัพยสิน
ไมแตกตางจากปที่แล้ว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 33,897,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 940,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีรถยนตเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,500,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,800,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.จัด
สรรรายได้ฯเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 380,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะเทาเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 11,500,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 182,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้คาภาคหลวงแรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้คาภาคหลวงปิโตรเลียมเทา
เดิม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้คาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินน้อยลง

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจาก
คาดการณวาจะได้รับคาภาษีจัดสรรอื่นๆใกล้เคียงกันกับปที่แล้ว
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 51,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 51,500,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปน้อยลง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 280,503 227,483 386,000 8.14 % 417,411

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,370 13,854 16,000 0 % 16,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,258,800 20,016,300 22,018,800 3.05 % 22,689,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,854,400 3,942,800 4,430,400 -10.08 % 3,984,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 127,000 132,000 144,000 8.33 % 156,000

เงินสํารองจาย 141,447 542,338 964,864 -79.27 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 948,600 10.69 % 1,050,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 28,800 1,813.19 % 551,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
รังกาใหญ

400,000 400,000 400,000 0 % 400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล 57,973.01 59,482 60,000 -7.56 % 55,463

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

698,317.44 1,045,442.94 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 28,667.4 28,667.4 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมงบกลาง 24,859,477.85 26,408,367.34 29,427,464 29,549,474
รวมงบกลาง 24,859,477.85 26,408,367.34 29,427,464 29,549,474
รวมงบกลาง 24,859,477.85 26,408,367.34 29,427,464 29,549,474

รวมแผนงานงบกลาง 24,859,477.85 26,408,367.34 29,427,464 29,549,474
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760 574,791.8 725,760 0 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 141,193.44 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 141,193.44 180,000 0 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 114,084.89 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,555,200 1,301,573.8 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,272,837.37 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,334,990 2,253,300 3,066,192 12.84 % 3,460,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 165,000 24.36 % 205,200

เงินประจําตําแหนง 157,500 144,000 169,448 35.26 % 229,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 277,920 295,800 312,780 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 567,360 584,400 791,160 3.47 % 818,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 60,000 0 % 60,000

เงินอื่น ๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,469,770 3,409,500 4,584,580 4,793,060
รวมงบบุคลากร 6,197,130 5,682,337.37 7,432,900 7,641,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

106,896 39,396 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 26,900 0 32,500 66.15 % 54,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 72,000 30.83 % 94,200

รวมค่าตอบแทน 193,396 89,776 304,500 348,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 99,000 99,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ

379,500 297,000 414,000 0 % 414,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 53,457 61,210.36 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,700 6,320 80,000 -62.5 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

78,453 35,961 220,000 -77.27 % 50,000

คาใช้จายในการรับวารสาร 6,720 7,300 10,500 -28.57 % 7,500

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา สําหรับพิธี และโอกาส 
สําคัญตางๆ

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา สําหรับพิธี และโอกาส
สําคัญตางๆ      

2,000 4,500 10,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

0 345,540 5,000 7,900 % 400,000

โครงการสงเสริมการเลือกตั้งของท้องถิ่น 0 922,147.61 11,500 -13.04 % 10,000

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 432,650 332,510 564,000 -29.08 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 1,062,480 2,111,488.97 1,435,000 1,441,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 119,546 98,101 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,894 16,414 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,150 24,920 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,800 15,100 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 101,100.1 105,760 168,400 -35.63 % 108,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,840 58,960 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 383,330.1 319,255 463,400 408,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 549,397.73 367,826.41 620,000 -19.35 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 104,369.57 61,290.26 80,000 0 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,680.8 7,400.12 40,000 0 % 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 110,250 8,751 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 49,940 46,237.8 90,000 -33.33 % 60,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 822,638.1 491,505.59 880,000 730,000
รวมงบดําเนินงาน 2,461,844.2 3,012,025.56 3,082,900 2,928,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน    จํานวน  1  ตัว 2,900 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง    จํานวน  1  ตัว 
 

5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับประชุม 0 0 0 100 % 121,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตัััง)

0 0 0 100 % 136,500

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน   จํานวน  1   ตัว 0 0 3,500 -100 % 0

ตู้กระจกแบบบานเลื่อน    จํานวน  2   หลัง 8,000 0 0 0 % 0

ตู้ทึบแบบบานเลื่อน    จํานวน   2   หลัง 8,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2  บาน (มอก.)   จํานวน  3   
หลัง

16,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน (แบบเหล็ก)  จํานวน  1   ตัว   7,500 0 0 0 % 0

โต๊ะสําหรับประชุม 0 0 0 100 % 94,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา  110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จํานวน 1 คัน

0 0 850,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

 ปมน้ําอัตโนมัติ  ขนาด  400  วัตต์  
จํานวน  1  เครื่อง

16,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

22,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
 (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

7,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  
2   เครื่อง

0 0 44,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 94,700 0 897,500 351,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

0 0 450,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 450,000 0
รวมงบลงทุน 94,700 0 1,347,500 351,900

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ

20,000 20,000 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 25,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไป 8,773,674.2 8,714,362.93 11,888,300 10,946,380
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 314,580 339,540 356,160 -1.92 % 349,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 374,880 393,120 280,440 4.02 % 291,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 713,460 756,660 636,600 641,040
รวมงบบุคลากร 713,460 756,660 636,600 641,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 27,000 54,000 60,000 -22 % 46,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,550 4,700 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 31,550 58,700 65,000 46,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 0 100 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําแผนและเทศบัญญัติ
ตางๆ

15,198 15,390 45,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

14,164 2,700 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,362 18,090 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 60,912 76,790 120,000 101,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง   จํานวน  1   ตัว 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน    จํานวน  1  ตัว   0 0 3,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน (แบบเหล็ก)   จํานวน   1  
 ตัว   

0 0 8,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน (แบบเหล็ก)     จํานวน  1  ตัว 7,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All  in  One   
สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน   1   เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED   ขาวดํา
ชนิด  Network  แบบที่ 1  (28 หน้า/นาที) 
  จํานวน   1  เครื่อง

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,500 0 37,400 0
รวมงบลงทุน 12,500 0 37,400 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 786,872 833,450 794,000 742,840
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,857,420 2,005,800 2,463,740 10.68 % 2,726,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 95,700 7.84 % 103,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660 216,420 227,340 7.47 % 244,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 620,520 634,740 668,520 3.37 % 691,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,780 10,700 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,844,780 3,020,060 3,534,500 3,844,680
รวมงบบุคลากร 2,844,780 3,020,060 3,534,500 3,844,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

36,700 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 31,500 71.43 % 54,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,700 -2.93 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 46,300 19,850 72,200 93,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,778.2 13,786.36 5,000 300 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลภาคสนาม 99,000 18,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

149,307 46,340 20,000 150 % 50,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 5,000 300 % 20,000

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระ
ภาษี

10,467 3,456 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี 14,544 28,994 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,618.48 20,537.71 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 338,714.68 131,114.07 110,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,207.9 97,343 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,400 0 3,300 1,112.12 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,780 41,880 54,200 0 % 54,200

วัสดุคอมพิวเตอร์ 158,700 159,600 186,000 7.53 % 200,000

วัสดุอื่น 0 18,307 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 282,087.9 317,130 343,500 384,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 33,236 32,500 84.62 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 33,236 32,500 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 667,102.58 501,330.07 558,200 718,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 6 ตู้ 33,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล   แบบที่ 1  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา  19   นิ้ว )   จํานวน   1  
เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาว
ดํา   ชนิด  Network  แบบที่ 1  ( 28  
หน้า/นาที )    จํานวน   1   เครื่อง

0 0 8,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  
 จํานวน  1   เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA   
จํานวน   6   เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,000 0 55,900 0
รวมงบลงทุน 33,000 0 55,900 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,544,882.58 3,521,390.07 4,148,600 4,562,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 367,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 367,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 367,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 367,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,105,428.78 13,069,203 16,830,900 16,619,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 335,345.55 366,360 7.4 % 393,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 549,890.31 572,760 691,560 15.25 % 797,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 86,806.44 96,000 108,000 0 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 636,696.75 1,004,105.55 1,165,920 1,298,520
รวมงบบุคลากร 636,696.75 1,004,105.55 1,165,920 1,298,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 24,500 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 24,500 52,000 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,240.51 6,787.68 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับ
เพลิง   จํานวน   1   อัตรา

0 0 54,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยตางๆ

0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

53,532 112,600 120,000 0 % 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,460 32,075 40,000 150 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 88,232.51 151,462.68 392,000 418,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 17,200 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,560 62,400 108,400 0 % 108,400

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 200,000 -85 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุอื่น 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 86,560 79,600 583,400 313,400
รวมงบดําเนินงาน 174,792.51 255,562.68 1,027,400 773,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ  2  บาน  (มอก.)    จํานวน  
2   หลัง

11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3480x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 23,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All in One   สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง

22,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction   แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (lnk  Tank 
Printer)  จํานวน  1  เครื่อง 

7,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,300 0 23,000 0
รวมงบลงทุน 41,300 0 23,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง 
สวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครรราชสีมา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

0 10,000 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครรราชสีมา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

10,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง 
สวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
พิมาย 5

5,000 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนบ้านฉกาจชองโค

5,000 5,000 5,000 0 % 5,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนบ้านพุทรา

5,000 5,000 5,000 0 % 5,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม

5,000 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

0 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 25,000 35,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 25,000 35,000 35,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 882,789.26 1,284,668.23 2,251,320 2,106,920
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 882,789.26 1,284,668.23 2,251,320 2,106,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,727,520 3,145,740 3,549,440 22.72 % 4,355,700

เงินประจําตําแหนง 70,000 109,200 145,200 33.88 % 194,400

เงินวิทยฐานะ 154,000 347,200 361,200 6.98 % 386,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,236,933.55 1,375,080 1,527,000 15.09 % 1,757,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 50,459.35 49,500 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,238,912.9 5,026,720 5,654,840 6,765,900
รวมงบบุคลากร 4,238,912.9 5,026,720 5,654,840 6,765,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

120,200 19,950 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 60,000 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 145,100 57,300 110,000 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 85,321.14 92,202.68 118,000 -83.05 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

182,010 1,120 155,000 -35.48 % 100,000

คาพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล 0 0 30,000 -100 % 0

คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล 0 0 2,300 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 12,620 6,450 10,000 100 % 20,000

โครงการจัดซื้อหนังสือ นิตยสาร ให้กับที่
อานหนังสือประจําหมูบ้านและบ้านท้องถิ่น
รักการอาน

79,380 79,380 79,380 0 % 79,380

โครงการนําเด็กเล็กศึกษาแหลงเรียนรู้เสริม
ประสบการณ์

36,815 34,310 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตําบลรังกาใหญ

153,900 36,974 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน "ที่อาน
หนังสือท้องถิ่นรักการอาน"

5,984 56,000 6,000 0 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,277,810 1,261,270 1,515,250 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 36,383.57 36,534.98 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,870,223.71 1,604,241.66 2,065,930 245,380
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,998 49,999 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,283,346 -100 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 1,755,491.22 2,208,967.98 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,200 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,090 35,630 50,500 0 % 50,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 82,640 118,210 77,760 -35.7 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,943,419.22 2,412,806.98 2,561,606 215,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 69,109.61 87,659.01 150,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,913.85 14,284.13 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 84,023.46 101,943.14 170,000 0
รวมงบดําเนินงาน 4,042,766.39 4,176,291.78 4,907,536 630,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน  ระบบ  
inverter  ขนาด  40,000   บีทียู   จํานวน  
1   เครื่อง

62,700 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน  ระบบ 
inverter  ขนาด  36,000   บีทียู   จํานวน  
5   เครื่อง

277,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน  ระะบบ 
inverter  ขนาด  24,000  บีทียู   จํานวน   
2   เครื่อง

86,800 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ระะบบ 
inverter   ขนาด 48,000 บาท  บีทียู   
จํานวน  1   เครื่อง

67,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  4  ฟุต  จํานวน   
1  หลัง

4,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดเครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One   
สําหรับงานประมวลผล   จํานวน   1   
เครื่อง 

0 22,900 0 0 % 0

จัดเครื่องสํารองไฟขนาด  800   VA   
จํานวน  5   เครื่อง   

0 12,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  in  One  
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1   เครื่อง

22,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา   จํานวน   1  เครื่อง  

0 9,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED  สี  
ชนิด Network   แบบที่ 1   จํานวน  1   
เครื่อง

9,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 531,000 44,800 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี 

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงห้องน้ําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา

0 280,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม
พัฒนาสามัคคี   

0 0 190,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตะปน-รังกาสามัคคี

0 239,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงซอมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

170,700 31,000 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 170,700 550,000 510,000 0
รวมงบลงทุน 701,700 594,800 510,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 3,874,900 3,877,000 4,058,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,874,900 3,877,000 4,058,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 3,874,900 3,877,000 4,058,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 12,858,279.29 13,674,811.78 15,130,376 7,396,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

0 0 0 100 % 30,000

คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล 0 0 0 100 % 4,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,435,500

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,469,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 2,263,014

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,263,014
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,902,514
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 23,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างหลังคาสนามเด็กเลนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจชองโค

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างห้องสื่อการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจชองโค

0 0 0 100 % 235,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงซอมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 100 % 305,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 850,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 873,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 0 0 0 100 % 4,158,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 4,158,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 4,158,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 8,933,514
รวมแผนงานการศึกษา 12,858,279.29 13,674,811.78 15,130,376 16,330,294

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,561,440 1,673,280 1,847,570 19.48 % 2,207,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

3,500 17,758.06 18,000 273.33 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 102,000 24.71 % 127,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 146,160 154,080 160,800 4.03 % 167,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,260 5,340 7,380 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,784,360 1,910,458.06 2,135,750 2,569,140
รวมงบบุคลากร 1,784,360 1,910,458.06 2,135,750 2,569,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

65,400 16,700 60,000 -16.67 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 47,490 -11.56 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 65,400 16,700 107,490 92,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 75,880 119,240 274,080 37.95 % 378,080

คาจ้างเหมาสํารวจตามโครงการสํารวจและ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

23,070 23,772 26,000 -7.69 % 24,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

49,560 3,504 7,000 328.57 % 30,000

โครงการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 0 10,865 20,000 0 % 20,000

โครงการตรวจคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 26,350 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนสุขภาพ
ชุมชน

19,950 19,950 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 19,450 13,550 -63.1 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 8,150 16,840 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

19,950 19,965 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ํา 29,980 30,000 10,000 0 % 10,000

โครงการหน้าบ้าน นามอง (Big Cleaning 
Day)

2,250 19,550 10,000 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
(COVID-19) หรือโรคติดตออุบัติใหม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COViD-19) และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

74,900 50,000 10,110 -100 % 0

โครงการอาหารปลอดภัย 29,690 11,720 18,000 -33.33 % 12,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 700 1,050 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 360,430 345,906 468,740 619,080
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,941 36,892 33,000 50.4 % 49,632

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 41,000 -87.8 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 12,980 100,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,900 10,400 15,000 600 % 105,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,360 60,260 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุอื่น 204,420 209,670 233,360 -61.43 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 339,621 330,202 482,360 299,632
รวมงบดําเนินงาน 765,451 692,808 1,058,590 1,010,712

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สัมมนา 0 0 0 100 % 7,500

เก้าอี้สัมมนา จํานวน 6 ตัว 4,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง   จํานวน   1   
ตัว

5,000 0 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตู้      8,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 8,600 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 0 100 % 12,900

โต๊ะทํางาน (แบบเหล็ก)   จํานวน   1  ตัว 7,500 0 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 17,500

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 1 ตัว 1,700 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA   
ขนาดไมน้อยกวา 3,500  ANSI   Lumens  
จํานวน  1 เครื่อง

30,100 0 0 0 % 0

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้น
ทแยงมุม 150  นิ้ว  จํานวน  1  จอ

24,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 0 59,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น  ขนาด 16  คิวบิกฟุต   จํานวน   1   
ตู้

0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์  Multifuntion ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด  LED  สี   จํานวน   1  เครื่อง

14,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 104,500 59,000 24,000 59,900
รวมงบลงทุน 104,500 59,000 24,000 59,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 400,000 400,000 0 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000 400,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,654,311 3,062,266.06 3,618,340 4,039,752
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,654,311 3,062,266.06 3,618,340 4,039,752

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 326,760 352,740 372,780 8.03 % 402,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 238,440 364,960 402,720 4.02 % 418,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 17,850 16,140 -35.69 % 10,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 565,200 735,550 791,640 832,020
รวมงบบุคลากร 565,200 735,550 791,640 832,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -52 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 4,800 4,800 10,000 4,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัย
สําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยูใน
ระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

7,460 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการชวยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)  ในพื้นที่ตําบลรังกาใหญ

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,460 0 230,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 12,260 4,800 240,000 24,800
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําสถานที่ที่เอื้อตอผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 577,460 740,350 1,131,640 856,820
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 577,460 740,350 1,131,640 856,820

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,049,760 1,119,660 1,187,460 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 103,200 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 906,240 1,023,280 1,107,520 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 63,840 72,620 101,820 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,172,240 2,367,960 2,567,200 0
รวมงบบุคลากร 2,172,240 2,367,960 2,567,200 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

324,600 274,450 320,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 77,000 84,000 104,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,050 7,300 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 406,650 365,750 434,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,300 46,300 209,240 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

25,441 6,460 5,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการรังวัดปกเขตที่สาธารณะ 
19,470 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 415,980.49 305,305.11 402,600 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 479,191.49 358,065.11 621,840 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,767 28,748 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,584 298,048.5 100,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 1,142,750 1,388,295 600,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,800 21,400 110,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,950 135,147 232,800 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 21,340 50,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 19,120 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,403,851 1,912,098.5 1,122,800 0
รวมงบดําเนินงาน 2,289,692.49 2,635,913.61 2,178,640 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้กระจกแบบบานเลื่อน  จํานวน  2   ตู้ 8,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์  พร้อมบาร์โซ  
ขนาด  18  นิ้ว   จํานวน  2  เครื่อง

0 65,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟฟ้าถนน จํานวน 100 ชุด 208,650 0 0 0 % 0

จัดซื้อโคมไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์พร้อมเสา  
พร้อมติดตั้งภายในชุมชนตําบลรังกาใหญ๋

0 0 500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2  เครื่อง

59,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One  
สําหรับงานประมวลผล   จํานวน  1   
เครื่อง

0 22,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet  
Printer)  สําหรับกระดาษขนาด  A3   
จํานวน   2   เครื่อง 

0 12,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 276,450 100,400 500,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:17 หน้า : 39/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล. สายกลาง (ตอจากเดิม) 
บ้านนายชูชัย   หะริตา  
หมูที่ 3  บ้านชองโค

195,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน  ชวงที่  
2  ตอจากของเดิม  
หมูที่ 10  บ้านนิคมพัฒนา

194,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายกลางหมูบ้าน หน้า
บ้านนายชูชัย หะริตา – ทางเข้าประปา  หมู
ที่ ๓ บ้านชองโค

0 322,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายมะเหลื่อมเตี้ย
ตอนกลาง-ตอนบน หมูที่ ๑๒ บ้านหนองรัง

0 247,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก – คลองสงน้ํา หมูที่ ๒ บ้านฉกาจ

0 199,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.พร้อมไหลทาง  ซอย  4  
ทางเข้าที่ทําการผู้ใหญบ้าน
หมูที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

195,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.สายตะวันออก วัดบ้าน
พุทรา  หมูที่ 1  บ้านพุทรา 179,000 0 0 0 % 0
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กอสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ประยงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมูที่ 2  บ้าน
ฉกาจ

195,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.สายบุญยืนพัฒนา  (ตอ
จากเดิม)  หมูที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา 194,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.สายมะเหลื่อมเตี้ย ชวง
ทางเข้า เชื่อมถนน คสล.เดิม 
หมูที่ 12 บ้านหนองรัง

172,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.สายริมทุง - บ้านนาย
สมพร  หมูที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ 184,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเดิ่นหนองจาน หมูที่ 3 บ้านชองโค

0 0 350,000 -100 % 0

กอสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้าน นายพูน ตวนพิมาย หมูที่ 1 บ้าน
พุทรา 

0 0 95,000 -100 % 0

กอสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านตาชั้น รักไร 
หมูที่ 20 บ้านหนองไทร

0 0 175,000 -100 % 0
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กอสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสัมภาษณ์ - บ้านนางแดง 
ดีงาม  หมูที่ 6 บ้านหนองน้ํากิน

0 0 377,000 -100 % 0

กอสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสุเมธ ผองพรรณ์ - บ้านตาล้อม 
ผองพรรณ์ หมูที่ 13 บ้านตะปน

0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
หมูที่ 13 บ้านตะปน

0 0 122,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นางสํารวมพยัคฆ์มะเริง  หมูที่ 9 บ้านพุทรา 
 

0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายศิลา  ถึงบ้านนายถวิล   
หมูที่ 6 บ้านหนองน้ํากิน

0 0 92,000 -100 % 0

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงน้ําประทับใจ–บ้านนางนงลักษณ์  
รัศมี  หมูที่ 6 บ้านหนองน้ํากิน

0 0 130,000 -100 % 0

กอสร้างฝาปดรางระบายน้ํา สายตลาด
จอแจ  หมูที่ 8 บ้านหนองโสมง 102,000 0 0 0 % 0
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กอสร้างระบบระบายน้ํา  สายหนองไทร  
หมูที่  20  บ้านหนองไทร 193,000 0 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา  สายหน้าบ้านนาง
อัญชลี  บุญอยู   หมูที่ 6  บ้านหนองน้ํากิน 155,000 0 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา คสล. สายบ้านนาย
แก้ว บุญกําเนิด - หนองโสมง 
หมูที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

0 0 548,000 -100 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา คสล. สายสี่แยก
ทิศตะวันออกโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑-บ้าน
นางแชม คามพิมาย  -หมูที่ 16 บ้านสามัคคี 190,000 0 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายบ้านครูสมาน - 
บ้านนายประคอง  เคียงพิมาย 
(ตอจากเดิม)  หมูที่ 7 บ้านรังกาน้อย

172,000 0 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายบ้านนางเช้า - 
บ้านนายชัยณรงค์  หมูที่ ๑๘ 
บ้านหนองโสมงพัฒนา

0 340,000 0 0 % 0
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กอสร้างระบบระบายน้ํา สายบ้านนางพร
ทิพย์   นันตา - สระหนองโทน หมูที่ 15  
บ้านตะปนสามัคคี

187,000 0 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายบ้านนางแอ๊ด 
จีนมะเริง หมูที่ 5 บ้านตะปน

0 0 125,000 -100 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายบ้านนายชัย
ณรงค์  ศรีชุม หมูที่ ๑๘  
บ้านหนองโสมงพัฒนา 190,000 0 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายบ้านนายสนอง 
ค้าขาย - คลองห้วยลึก (ตอจากเดิม) 
หมูที่ ๘ บ้านหนองโสมง

0 341,000 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายศูนย์การเรียน
รู้ชุมชน หมูที่ 20 บ้านหนองไทร

0 0 400,000 -100 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพุทรา  หมูที่ 9  บ้านพุทรา 193,000 0 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพุทรา (ตอจากของเดิม) 
หมูที่ 9 บ้านพุทรา

0 248,000 0 0 % 0
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กอสร้างระบบระบายน้ํา สายสามแยกบ้าน
นายโต๊ะ  สายอาภรณ์  ถึงหน้าวัดวิปสสนา
รังกาใหญ (ตอจากเดิม)  หมูที่  4  บ้าน
รังกาใหญ 

277,000 0 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ําพร้อมกอสร้างถนน 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางแถมทอง - บ้านนายวินัย  (ตอ
จากของเดิม)  
หมูที่ 15  บ้านตะปนสามัคคี

0 0 700,000 -100 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนางมาลัย 
ทรัพย์เย็น - บ้านนางละมอม 
หมูที่ 16 บ้านสามัคค1ี

0 0 626,000 -100 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ําสายมะเหลื่อมเตี้ย  
หมูที่ ๑๒ บ้านหนองรัง

0 198,000 0 0 % 0

กอสร้างระบบระบายน้ําสายสามแยกบ้าน 
ยายหมาน หมูที่ 1 บ้านพุทรา

0 0 90,000 -100 % 0

ขยายแนวเขตวางทอประปาหมูบ้าน หมูที่ 
11 บ้านนิคมสามัคคี

0 0 250,000 -100 % 0

ขยายไหลทาง คสล. ถนนสายริมทุง  หมูที่ 
๑ บ้านพุทรา

0 218,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลางบ้าน คุ้มหนองรัง  (ตอ
จากถนนเดิมเชื่อมเขตทางหลวงแผนดิน )  
หมูที่ 12  บ้านหนองรัง 

0 0 200,000 -100 % 0

ซอมบํารุงระบบระบายน้ําสายบ้านนายพรม 
 รมรื่น  หมูที่ 10  บ้านนิคมพัฒนา

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนภายในชุมชน ซอยช่ําชอง  หมู
ที่ ๑ บ้านพุทรา

0 89,000 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนภายในชุมชน ซอยเพิ่มพูน หมู
ที่ ๒ บ้านฉกาจ

0 149,000 0 0 % 0

เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
ตากอง หมูที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

0 0 150,000 -100 % 0

เสริมผิวทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
สระน้ําหนองปรือ 
(ด้านทิศใต้ – ทิศตะวันออก) หมูที่ 9 บ้าน
พุทรา

0 0 250,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการถนนเพื่อการเกษตร 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนและ
รางระบายน้ํา 0 170,000 50,000 -100 % 0

โครงการหลังฝนถนนดี 195,000 290,000 460,000 -100 % 0
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 100,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 33,550 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,362,000 2,844,550 6,040,000 0
รวมงบลงทุน 3,638,450 2,944,950 6,540,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณบ้านตะ
ปน (สระน้ําหนองโทน)  หมัที่ 5  บ้านตะ
ปน

196,664.93 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพิมาย 0 270,077.63 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอพิมาย 0 0 300,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 196,664.93 270,077.63 300,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 196,664.93 270,077.63 300,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 8,297,047.42 8,218,901.24 11,585,840 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพิ
มาย

0 0 0 100 % 350,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 350,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 350,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 0 350,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,006,512.16 1,079,400 1,113,240 3.26 % 1,149,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 103,546.36 98,940 100,560 -10.2 % 90,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,110,058.52 1,178,340 1,213,800 1,239,780
รวมงบบุคลากร 1,110,058.52 1,178,340 1,213,800 1,239,780
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝงกลบขยะมูลฝอย 112,000 85,800 200,000 -50 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
จัดการมูลฝอย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการลดภาวะโลกร้อน (Global 
warming)

19,950 19,950 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่
ต้นทาง

51,830 48,775 40,000 0 % 40,000

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะอันตราย 25,868 29,115 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,675 8,400 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 36,538 64,260 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 263,861 256,300 380,000 275,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,520 27,122 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 40,000 25 % 50,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 114,500 133,290 227,600 0 % 227,600

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 111,400 148,760 115,000 0 % 115,000

รวมค่าวัสดุ 275,420 329,172 422,600 432,600
รวมงบดําเนินงาน 539,281 585,472 802,600 707,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์อื่น 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 20,000 20,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,649,339.52 1,763,812 2,036,400 1,967,380
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,946,386.94 9,982,713.24 13,622,240 2,317,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตลาดนัดประชารัฐไทยชวยไทยคน
ไทยยิ้มได้

0 7,956 10,000 400 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลรังกาใหญ

108,704 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน
ตําบลรังกาใหญ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอา
ชีพให้กลัมอาชีพ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์ชวยเหลือ
สังคมเทศบาลตําบลรังกาใหญ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวเทศบาลตําบลรังกาใหญ

0 0 5,000 100 % 10,000
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลรังกาใหญ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยวในชุมชน 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอบรมอาชีพให้กลุมสตรี 
กลุมแมบ้าน

22,207 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
และผู้ที่สนใจ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้ที่
สนใจ

29,462 29,972 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชนด้าน
กฎหมาย

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 160,373 37,928 95,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 160,373 37,928 95,000 280,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 0 0 400,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 400,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 400,000 0
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 160,373 37,928 495,000 280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,373 37,928 495,000 280,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 200,880 210,600 218,520 4.01 % 227,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 200,880 210,600 218,520 227,280
รวมงบบุคลากร 200,880 210,600 218,520 227,280

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

3,560 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล 15,000 15,000 50,000 480 % 290,000

โครงการสงตัวนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬา
ประชาชนระหวางองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอพิมายประจําป

119,909 0 120,000 -16.67 % 100,000

โครงการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาในระดับอําเภอหรือจังหวัด

0 0 5,000 300 % 20,000
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 97,993 0 10,000 880 % 98,000

โครงการสงเสริมและอนุรักษ์มวยไทย 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 236,462 15,000 225,000 518,000
รวมงบดําเนินงาน 236,462 15,000 225,000 518,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 437,342 225,600 443,520 745,280
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญ
ทางราชการ

23,630 22,500 30,000 33.33 % 40,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจํา
ป

40,000 40,000 5,000 700 % 40,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจํา
ตําบล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการภูมิปญญาท้องถิ่นไทยรวมใจ
พัฒนาเด็กเล็ก

19,200 0 5,000 300 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:17 หน้า : 54/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงกิจกรรมเข้าแขงขันในงานเทศ
กาลเที่ยวพิมาย

20,000 20,000 5,000 300 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 102,830 82,500 65,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 102,830 82,500 65,000 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมาย 200,000 200,000 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 0 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 0 200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 302,830 282,500 65,000 350,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 740,172 508,100 508,520 1,095,280
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,996,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,284,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 117,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,569,220
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,569,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 320,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 93,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 443,400
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานกองชาง

0 0 0 100 % 130,080

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 50,000

คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ตางๆ , คาเชาทรัพย์สิน,คาโฆษณาและเผย
แพร,คาเบี้ยประกัน, และคาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ

0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 402,600

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 672,680
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 232,800

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 767,800
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,883,880

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,453,100
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยธนดล หมูที่ 17 บ้านหนองคูประชา
สรรค์

0 0 0 100 % 110,000

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพรหมภิบาล เชื่อมซอยปรารถนา หมูที่ 
2 บ้านฉกาจ

0 0 0 100 % 350,000

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวาสนา หมูที่ 9 บ้านพุทรา

0 0 0 100 % 110,000
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กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างกําแพงวัดวิปสสนารังกาใหญ หมูที่ 
4 บ้านรังกา

0 0 0 100 % 500,000

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนิคมซอย 5 ตอนบน (ตอของเดิม) หมูที่ 
11 บ้านนิคมสามัคคี

0 0 0 100 % 350,000

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางดก นานอก ถึงนางยุภาภรณ์ 
ชิดพอค้า หมูที่ 19 บ้านตะปนประชาสรรค์

0 0 0 100 % 100,000

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางสงวน พัฒพิมาย หมูที่ 13 บ้าน
ตะปน

0 0 0 100 % 100,000

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายประสิทธิ์ บุญสร้าง หมูที่ 
6บ้านหนองน้ํากิน

0 0 0 100 % 170,000

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสําราญ เพชรเงิน หมูที่ 6บ้าน
หนองน้ํากิน

0 0 0 100 % 168,000

กอสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต สายหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู
ที่ 5 บ้านตะปน

0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายสี่แยกบ้านนาง
เรณู ถึง ถนนพิมาย-ชุมพวง หมูที่ 7 บ้าน
รังกาน้อย

0 0 0 100 % 447,000

กอสร้างระบบระบายน้ําจากบ้านนางสมคิด 
วงศ์ใจ - บ้านนายยนต์ พิรักษา หมูที่ 18 
บ้านหนองโสมงพัฒนา

0 0 0 100 % 450,000

กอสร้างระบบระบายน้ําจากบ้านนายเสมอ 
แคพิมาย - บ้านนางทุเรียน สําเร็จงาน หมูที่ 
19 บ้านตะปนประชาสรรค์

0 0 0 100 % 490,000

กอสร้างระบบระบายน้ําแยกบ้านยายหมาน 
เชื่อมหมูที่ 20
หมูที่ 1 บ้านพุทรา

0 0 0 100 % 130,000

กอสร้างระบบระบายน้ําสายกลางบ้าน (ชวง
แยกตลาดเช้า-สายแยกกอไผ) เสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกกอไผ) หมู
ที่ 1 บ้านพุทรา

0 0 0 100 % 320,000

กอสร้างระบบระบายน้ําสายถนนริมทุง 
เชื่อมสายศาลปู่ตา (ชวงที่ 1) หมูที่ 9 บ้าน
พุทรา

0 0 0 100 % 350,000

กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนาง
ละมอม ฉายพิมาย ถึง ถนนพิมาย-ชุมพวง 
หมูที่ 16 บ้านสามัคคี1

0 0 0 100 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนาง
ละเมียด หมูที่ 20 บ้านหนองไทร

0 0 0 100 % 240,000

กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนายหมั่น 
หมูที่ 1 เชื่อหมูที่ 17
หมูที่ 1 บ้านพุทรา

0 0 0 100 % 110,000

กอสร้างระบบระบายน้ําสายหน้าบ้านนายสุ
รสิทธิ์ สืบค้า หมูที่ 8 บ้านหนองโสมง

0 0 0 100 % 500,000

ขยายไหลทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าโรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม หมูที่ 
14 บ้านพุทราพัฒนา

0 0 0 100 % 110,000

ปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณสี่แยกสปาย
รีสอร์ท หมูที่ 14 
บ้านพุทราพัฒนา

0 0 0 100 % 190,000

เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
ตากอง (ตอจากของเดิม) หมูที่ 17 บ้าน
หนองคูประชาสรรค์

0 0 0 100 % 170,000

เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัก
ไร หมูที่ 12 บ้านหนองรัง

0 0 0 100 % 140,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการถนนเพื่อการเกษตร 0 0 0 100 % 50,000

โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนและ
รางระบายน้ํา

0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการหลังฝนถนนดี 0 0 0 100 % 355,000

ปรับปรุงระบบจายน้ําประปาหมูบ้าน หมูที่ 
10 บ้านนิคมพัฒนา

0 0 0 100 % 350,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 7,510,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,510,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 7,510,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 12,963,100

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,820 20,082.42 % 367,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 397,560 417,600 263,880 4 % 274,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,500 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 402,060 417,600 265,700 641,760
รวมงบบุคลากร 402,060 417,600 265,700 641,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง
น้ําสาธารณะ

87,000 128,000 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหลงน้ํา)

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง

13,600 1,932 20,000 0 % 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้าน
เกษตรกรรม และปศุสัตว์

0 11,075 10,000 -50 % 5,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 900 6,300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 101,500 147,307 125,000 135,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000 2,660 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 27,860 20,900 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 29,860 23,560 35,000 35,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 16,275.23 26,370.44 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,275.23 26,370.44 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 147,635.23 197,237.44 190,000 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จํานวน   
3  เครื่อง

0 0 28,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 28,500 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 549,695.23 614,837.44 484,200 841,760
รวมแผนงานการเกษตร 549,695.23 614,837.44 484,200 841,760

รวมทุกแผนงาน 66,334,373.35 69,383,245.09 83,500,000 87,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลรังกาใหญ

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 29,549,474 บาท
งบกลาง รวม 29,549,474 บาท

งบกลาง รวม 29,549,474 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 417,411 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ ในอัตราที่กฎหมายกําหนด 
ในอัตราร้อยละ 5  ของเงินคาจ้างและคาครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทนสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ  ในอัตราร้อยละ  0.2
 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.2/ ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 22,689,600 บาท

-เพื่อจายเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาหลักเกณฑ์การจายเงิน
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด มท0810.6/ว2130ลว2ก.ค.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 หน้าที่  5 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,984,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด มท0810.6/ว2130ลว2ก.ค.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่  44  
ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 (มาตรา 16)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด มท0810.6/ว2130ลว12ก.ค.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่  44  
ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 
โดยนําเงินสํารองจายไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหา   ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ได้แก
    1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก อุทกภัย 
น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย
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    2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5
    3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับ
โรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
   4) การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 4657ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.4/ว
 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
-ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 551,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จแกลูกจ้างประจําให้แกลูกจ้างประจํา     

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:06:25 หน้า : 3/118



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,050,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลรังกาใหญ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลรังกาใหญ 
ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 45 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่  60
 ลําดับที่ 6
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เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล จํานวน 55,463 บาท

-เพื่อจายเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
     
     
    

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษคาทําศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล   พนักงานครูเทศบาล ของเทศบาล ถึงแกความตาย     
-หนังสือที่ มท 0808.5/ว1093 ลว 31 พ.ค. 2554
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
จายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.3/ ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษคาทําศพ กรณี พนักงานจ้างของ
เทศบาล ถึงแกความตาย     
-หนังสือที่ มท 0808.5/ว1093 ลว 31 พ.ค. 2554   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่
นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ  ก.อบต
.  ที่ มท0809.3/ ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษคาทําศพ กรณีลูกจ้างประจําของ
เทศบาล ถึงแกความตาย     
-หนังสือที่ มท 0808.5/ว1093 ลว 31 พ.ค. 2554    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท0809.3/ ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,946,380 บาท

งบบุคลากร รวม 7,641,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี       

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี   และรองนายกเทศมตรี     
     

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี     
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกเลขานุการ /ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี       
     
     
     

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แกประธานสภาเทศบาล, รอง
ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,793,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,460,020 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล  จํานวน 8
 อัตรา     
ได้แก   
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ    
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 205,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  ได้แก ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
พ.ต.ก. แกนิติกร
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 229,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงาน
เทศบาล ได้แก  ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 818,640 บาท

-เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา
คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็น
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน  4 อัตรา      
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1
อัตรา

เงินอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาทําขวัญให้แกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ 

งบดําเนินงาน รวม 2,928,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 348,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,บุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาตอบแทนเจ้าหน้าที่เลือก
ตั้ง  ฯลฯ
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คาเชาบ้าน จํานวน 54,000 บาท

-เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 94,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
ในสํานักปลัด
-ตามหนังสือที่ กค 0422.3/ว257ลว28มิถุนายน2559
-ระเบียบมท วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,441,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

จํานวน 414,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือตางๆ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล, คาเชาทรัพย์สิน,  คาโฆษณาเผยแพร, คาจ้าง
เหมาบริการ  คาเบี้ยประกัน, คาติดตั้งโทรศัพท์,คาจ้าง
เหมาบริการกล้องวงจรปิด เป็นต้น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองตางๆ คาต้อนรับคณะบุคคลคาใช้จายใน
การจัดงานจัดนิทรรศการ   และพิธีการตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน 
และคาธรรมเนียมตางๆ  เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
เบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เดินทางไป
ประชุม อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานหรือไปติดตอราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555   

คาใช้จายในการรับวารสาร จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวารสารตางๆ      
     

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สําหรับพิธี และ
โอกาส 
สําคัญตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา
สําหรับงานพิธีและโอกาสสําคัญตางๆ     

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  85
 ลําดับที่  1
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้
บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตําบลรังกาใหญ

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และบุคลากรเทศบาลตําบลรังกาใหญ เชน คาอาหาร ที่
พัก สถานที่ คาวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อถิ่น พ.ศ
. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 2 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล บุคลากรเทศบาลตําบลรังกาใหญ

จํานวน 400,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร
เทศบาลตําบลรังกาใหญ เชน คาอาหาร  ที่พัก สถานที่  คา
วิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หน้าที่ 32  ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการเลือกตั้งของท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเลือกตั้ง
ของท้องถิ่น  เชน คาวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
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โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชุมชน เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้าที่  86  ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
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ค่าวัสดุ รวม 408,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก  หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
เครื่องเย็บกระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน หรือแผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงานมูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นฑ์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
 มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ 
โทรโขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
แบตเตอรืรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง
 ฮอร์นลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ
 แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว       
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติดน้ําร้อนกระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ํา 
อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:06:26 หน้า : 14/118



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล)ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 108,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซินน้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบีน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเกียร์   ฯลฯ ตามหนังสือกระมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20มิ.ย.2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประเภทวัสดุคงทนได้แก  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก
หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผนกรองแสงแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
 เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  ที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
วัสดุ ประเภทตางๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 730,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ       
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ   
 

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:06:26 หน้า : 16/118



คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณีย์ 
ยากรคาเชาตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาคูสายโทรศัพท์ และคาธรรมเนียม คาบริการ
ตางๆ เกี่ยวกับบริการอินเตอร์เน็ต

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโดเมนต์เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ
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งบลงทุน รวม 351,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 351,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับประชุม จํานวน 121,000 บาท

 1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารสําหรับประชุม แบบพนัก
พิงสูง หุ้มหนัง PU สีดํา  จํานวน 6  ตัว 
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงสูง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) หุ้มหนัง PU สีดํา
5) ขาโครเมี่ยมกันสนิม
6) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
  
2.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับประชุม จํานวน  26
 ตัว
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดกว้า 63 ซม. ยาว 74 ซม. สูง 98  ซม.
2. เก้าอี้บุนวม
3. มีพนักพิง
4. ล้อเลื่อนปรับระดับได้
5.มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
 กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ  ธันวาคม 2564) 
พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 136,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบแขวน จํานวน  3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นการ
รับรองมาตรฐาน ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
 นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน  ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว  
 ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
-ปรากฏตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2564
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โต๊ะสําหรับประชุม จํานวน 94,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสําหรับประชุม จํานวน 16 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดกว้าง 60 x 160 x 75 ซม. 
2) หน้าโต๊ะไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน 
3) ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน พับเก็บได้
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
(กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ  ธันวาคม 2564) 
-พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ

จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 742,840 บาท
งบบุคลากร รวม 641,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 641,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา    ได้แก นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 291,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 101,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,800 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 46,800 บาท

-เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือแผนและเทศบัญญัติตางๆ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียม ตางๆ  เชน คาลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่นๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เดินทางไป
ประชุม อบรม  สัมมนาศึกษาดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555

งานบริหารงานคลัง รวม 4,562,680 บาท
งบบุคลากร รวม 3,844,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,844,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,726,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล จํานวน 7
 อัตรา  ได้แก ผู้อํานวยกองคลัง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานเทศบาล
 ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้พนักงานเทศบาล   ได้แก 
ผู้อํานวยการกองคลัง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้    
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตราได้แก 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้        

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 691,080 บาท

-เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา
คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา              

งบดําเนินงาน รวม 718,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,บุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาตอบแทนเจ้าหน้าที่เลือก
ตั้ง  ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 54,000 บาท

-เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
ในกองคลัง
-เป็นไปตามตามหนังสือที่ กค 0422.3/ว257ลว28มิถุนายน2559
-เป็นไปตามระเบียบมท วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือตาง ๆ
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาเผยแพร
คาจ้างเหมาบริการ คาเบี้ยประกัน คาติดตั้งโทรศัพท์ เป็นต้น
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการในดําเนินโครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คาถายเอกสาร
คาพิมพ์เอกสาร คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 86  
ลําดับที่ 3
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โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 35  ลําดับที่ 4

โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําระบบแผนที่ภาษี เชน
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาครุภัณฑ์อื่น ๆ
คาตอบแทนนอกเวลาทําการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2550
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 35  ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ หมาย
เหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
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ค่าวัสดุ รวม 384,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ดังนี้  หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
เครื่องเย็บกระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน หรือแผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูป
จําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นฑ์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 54,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซินน้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบีน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเกียร์   ฯลฯ 
-เป็นไปตามตามหนังสือกระมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว3523ลว20มิ.ย.2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประเภทวัสดุคงทนได้แก  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก
หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผนกรองแสงแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
 เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายจายวัสดุ
ประเภทตาง ๆ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 367,320 บาท
งบบุคลากร รวม 367,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 367,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1อัตรา ได้แก  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,106,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,298,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,298,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 393,480 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 797,040 บาท

-เพื่อจายเป็น
คาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา
คาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  5  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็น 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 อัตรา 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 773,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 418,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาเบี้ยประกัน เป็นต้น
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลง
ทะเบียน และคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม เบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนาดูงานหรือ
ไปติดตอราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555

โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลรังกาใหญ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลรังกาใหญ เชน คาป้าย คาวิทยากร 
คาวัสดุุอุปกรณ์ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถาน
ที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  46
ลําดับที่3ุ
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เชน คาวิทยากรคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)    
หน้าที่  45  ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากสาธารณ
ภัยตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยตางๆ เชน คาวิทยากรคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติมฉบับที่1 หน้าที่ 29   ลําดับที่ 1   
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาเบี้ยเลี้ยง อปพร. คาสถานที่ คาน้ํา คาไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แก อปพร. ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 หน้าที่ 6 ลําดับที่  1 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
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ค่าวัสดุ รวม 313,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     ประเภทอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง  แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล)ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 108,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซินน้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบีน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเกียร์   ฯลฯ 
-ตามหนังสือกระมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20
มิ.ย.2559
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  ประเภทวัสดุคงทน ได้แก  ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวย
แก้ว  กระบอกตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง (Stethoscope) เปลหาม
คนไข้  คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่อง
นึ่ง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เครื่องวัดอุณภูมิ (ปรอทวัดไข้)ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก  สําลี  และผ้าพันแผล  ยาและ
เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์  น้ํายา
ตางๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  ถุง
มือ  กระดาษกรอง  จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์  หลอดเอกซเรย์  ทรายอะเบท  น้ํายาพน
หมอก  ควันกําจัดยุง  คลอรีน  สารส้ม  หน้ากากอนามัย  ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เชน ใบ
มีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ  
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก หัวกระโหลกดูดน้ํา

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แกวาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา  สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เชน สายฉีด ถัง ไม้ตบ
ไฟ) ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
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วัสดุจราจร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร   
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร  ป้ายเตือน  แทนแบริเออร์(แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต)ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร  กระจกโค้งมน  ไฟแวบ  กระบองไฟ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางชะลอควาเร็วรถหรือยานพาหนะ
สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  ที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
วัสดุ ประเภทตางๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
องค์กรปกครอง สวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนให้แกองค์การบริหารสวนตําบล
กระเบื้อใหญ   เพื่อจัดทําโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอ พิมาย 
จังหวัดนครราชสีมาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการรวมลว  11
 ตุลาคม  2560
-ตามหนังสือที่ นม71001/396 ลว 24 พฤษภาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 9 
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แกโรงเรียนนิคมสร้างตน
เอง
พิมาย 5

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนงบประมาณให้แกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิ
มาย 5 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.6 /ว 3188
 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 47   ลําดับที่ 8 
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โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แกโรงเรียนบ้านฉกาจ
ชองโค

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนงบประมาณให้แกโรงเรียนบ้านฉกาจชองโค
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.6 /ว 3188 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 4
ลําดับที่   8

โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แกโรงเรียนบ้านพุทรา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนงบประมาณให้แกโรงเรียนบ้านพุทรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.6 /ว 3188
 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่  47  ลําดับที่  8
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โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แกโรงเรียนพิมายดํารง
วิทยาคม

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนงบประมาณให้แกโรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.6 /ว 3188 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  47  ลําดับที่  8
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โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด แกโรงเรียนพิมาย
สามัคคี ๑

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนงบประมาณให้แกโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.6 /ว 3188 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 47  ลําดับที่ 8 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,396,780 บาท

งบบุคลากร รวม 6,765,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,765,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,355,700 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล /พนักงานครู
เทศบาล  จํานวน 11 อัตรา ดังนี้
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 8
 อัตรา                                                                      
      
                                                                              
                                                                              
              

เงินประจําตําแหนง จํานวน 194,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
พนักงานครูเทศบาล(วิทยะฐานะชํานาญการพิเศษ) จํานวน 2
 อัตรา  
                                                                              
                                                                              
      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 386,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะให้แกพนักงานครูเทศบาล 
จํานวน 8 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,757,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 10
 อัตรา  ได้แก  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  3  อัตรา
ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา 
ผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ  
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ 5 ปี) จํานวน 2 อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา 
                                                                              
                                                                              
                                                                              
              
                                                                              
                                                                              
          

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง  
จํานวน  4 อัตรา  ได้แก
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ ทักษะ 5 ปี)  จํานวน 2 อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน 2 อัตรา  
                                            

งบดําเนินงาน รวม 630,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนให้แกผู้ปฏิบัติงานตางๆ ที่เป็นประโยชน์ตอเทศบาลเชน คา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
ผู้บริหารตามหนังสือที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิถุนายน 2559
ระเบียบมท วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 245,380 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือตางๆ คาเชา
ทรัพย์สิน คาโฆษณาเผยแพร คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน  
และคาจ้างเหมาบริการตางๆ เป็นต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม เบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ  
คาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
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โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ เชน คาป้ายเฉลิมพระเกียรติ รางวัลการแสดง คา
พลุ ดอกไม้ เทียนไข  คาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50
ลําดับ 2

โครงการจัดซื้อหนังสือ นิตยสาร ให้กับที่อานหนังสือประจําหมูบ้าน
และบ้านท้องถิ่นรักการอาน

จํานวน 79,380 บาท

-เพื่อจายคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดซื้อ
หนังสือ  นิตยสาร ให้กับที่อานหนังสือประจําหมูบ้านและ    บ้าน
ท้องถิ่นรักการอาน  เชน  หนังสือ  นิตยสาร  วารสารตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระ
จายอํานาจ ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542หมวด 2
 มาตรา 16 (31)  
-เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.5/ว 1685 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561     
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ นม 0023.3/
ว 6449 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560     
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ นม 0023.3/
ว 8396 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
                                                                              
 -เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค (กวจ
) 0405.2ว119 7 มีนาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25662570) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน "ที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการ
อาน"

จํานวน 6,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมวัฒนธรรม
การอาน ที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการอาน  เชน คาหนังสือ คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ                                        
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค (กวจ
) 0405.2ว119 7 มีนาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 57 
ลําดับที่ 18

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
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ค่าวัสดุ รวม 215,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ดังนี้  หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
เครื่องเย็บกระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน หรือแผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูป
จําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นฑ์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก หมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง  แผงวงจรผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว   แผน
ดินเหนียมสังเคราะห์  
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล)ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซินน้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบีน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเกียร์   ฯลฯ 
-ตามหนังสือกระมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2ว3523 ลว20
มิ.ย.2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประเภทวัสดุคงทนได้แก  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก
หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผนกรองแสงแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
 เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  ที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
วัสดุ ประเภทตางๆ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,933,514 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,902,514 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,469,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 หน้าที่ 8 ลําดับ
ที่ 3
                                                                             

คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 
มาตรา 16(10) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 หน้า 8  ข้อ 4
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,435,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคารสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก  
   1. คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   2. คาจัดการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) 
   3. คาหนังสือ (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 
   4. คาอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 
   5. คาเครื่องแบบนักเรียน(อัตราคนละ 300 บาท/ปี) 
   6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อัตราคนละ 430 บาท/ปี)    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8  พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 6 และ หน้าที่ 53 ลําดับที่ 9 

ค่าวัสดุ รวม 2,263,014 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,263,014 บาท

-เพื่อจายเป็น
1.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1
2.คาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 หน้าที่ 7  ลําดับที่ 2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ
     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ 

งบลงทุน รวม 873,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
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- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ
 วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 850,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างหลังคาสนามเด็กเลนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจ
ชองโค

จํานวน 310,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างหลังคาสนามเด็กเลนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉกาจชองโค ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร    
ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่  56  
ลําดับที่  15

โครงการกอสร้างห้องสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฉกาจชองโค

จํานวน 235,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านฉกาจชองโคขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร    
ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามรูปแบบเทศบาลกําหนด)                                         
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)หน้าที5่6
ลําดับที่  16 
                                                                              
                      

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงซอมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 305,000 บาท
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 -เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ทั้ง 4 ศูนย์ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่  54  
ลําดับที่  12 

งบเงินอุดหนุน รวม 4,158,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,158,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 4,158,000 บาท

 -เพื่อจายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนให้แก
โรงเรียน ในพื้นที่
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 51
 ลําดับที่  5 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 4,039,752 บาท

งบบุคลากร รวม 2,569,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,569,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,207,460 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล  จํานวน 4
  อัตรา  ได้แก 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
พยาบาลวิชาชีพ       
     
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงิน พ.ต.ส. แกพยาบาลวิชาชีพ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 127,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานเทศบาล  ได้แก 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
พยาบาลวิชาชีพ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,280 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   จํานวน  1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,010,712 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,บุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาตอบแทนเจ้าหน้าที่เลือก
ตั้ง  ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 619,080 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาสํารวจตามโครงการสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาสํารวจ สุนัขและแมว ตามโครงการ
สํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 63
ลําดับที่ 18
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 378,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือตางๆ คาตักสิ่ง
ปฏิกูล คาเชาทรัพย์สิน  คาโฆษณาเผยแพร คาบริการรับใช้ คา
จ้างเหมาบริการตางๆ คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ,คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ/คาจ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น/ คาจ้าง
เหมาบริการพนักงานทั่วไป  เป็นต้น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม เบี้ย
เลี้ยง    
คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้ จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่เดินทางไปประชุมอบรม  สัมมนาดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
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โครงการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภค เชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คาถาย
เอกสาร  คาใบประกาศนียบัตร คาพิมพ์เอกสาร  และคาเข้าเลม
เอกสาร คาหนังสือ  คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่น ที่
จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระ
จายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2552
 มาตรา16 และมาตรา17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557                
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347
 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0313.4/ ว 3722  
ลว 10 พฤษภาคม 2556                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 7   
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โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนสุขภาพชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนสุขภาพชุมชน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาถาย
เอกสาร คาใบประกาศนียบัตร  คาพิมพ์เอกสารและคาเข้าเลม
เอกสาร คาหนังสือ คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาอาหาร อาหารวาและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 3722  
ลง วันที่ 10 พฤษภาคม 2556                            
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) 
หน้าที่ 60 ลําดับที่ 8   
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
 /ว 2787 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 58
 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์   คาถาย
เอกสาร  คาใบประกาศนีบัตร  คาพิมพ์เอกสาร  และคาเข้าเลม
เอกสาร  คาหนังสือ  คาวัคซีน คาอุปกรณ์การฉีด เข็มและไซ
ริงค์ คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร  
คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิสุนัขบ้า พ.ศ.2535          
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557          
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2556 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1042  ลงวันที่ 10 เมษายน  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 59 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาถายเอกสาร  คาใบประกาศนียบัตร  คาพิมพ์เอกสาร  และคา
เข้าเลมเอกสาร  คาหนังสือ  คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนา
คุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2556 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ ว 3722 
ลงวันที่  10 พฤษภาคม 2556                            
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 62 ลําดับที่  12 
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โครงการสงเสริมกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ป้องกันเด็กจมน้ํา เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คาถาย
เอกสาร  คาใบประกาศนียบัตร  คาพิมพ์เอกสาร  และคาเข้าเลม
เอกสาร    คาหนังสือ  คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347
 ลว 19 พฤษภาคม 2556 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ ว 3722
 ลว 10 พฤษภาคม 2556      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 15 
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โครงการหน้าบ้าน นามอง (Big Cleaning Day) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านนา
มอง เชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คาถายเอกสาร  
คาใบประกาศนียบัตร   คาพิมพ์เอกสาร  และ คาเข้าเลม
เอกสาร  คาหนังสือ  คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552          
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557          
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347
 ลว 19 พฤษภาคม 2556 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ ว 3722
  ลว 10 พฤษภาคม 2556  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-  2570) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 11 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019  (COVID-19) หรือโรคติดตออุบัติใหม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบริมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดตอเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19
) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เชน  คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาใบประกาศนีย
บัตร   คาพิมพ์เอกสาร  และคาเข้าเลมเอกสาร  คาหนังสือ  คา
อุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.2/ว 2120 
ลงวันที่  9 เมษายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท.0808.2 /ว1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท.0808.2 /ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30  ลําดับที่  1       
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โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอาหาร
ปลอดภัย  เชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คาถาย
เอกสาร  คาใบประกาศนียบัตร  คาพิมพ์เอกสาร  และคาเข้าเลม
เอกสาร  คาหนังสือ  คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552          
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557       
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347
 ลว 19 พฤษภาคม 2556 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ ว 3722
 ลว 10  พฤษภาคม  2556    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 59
 ลําดับที่  4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
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ค่าวัสดุ รวม 299,632 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 49,632 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
ประเภทวัสดุคงทน  ดังนี้  หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือเครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงานมูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑ์ขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว       
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติดน้ําร้อนกระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ํา 
อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 105,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ  วัสดุคงทน เชน  ชุดเครื่องมือผา
ตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  เบ้าหลอม  หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้  คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ํา
ฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เครื่องวัด
อุณภูมิ (ปรอทวัดไข้)ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  สําลํา  และผ้าพันแผล  ยาและ
เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์  น้ํายา
ตางๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  ถุง
มือ  กระดาษกรอง  จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์  หลอดเอกซเรย์  ทรายอะเบท  น้ํายาพน
หมอก  ควันกําจัดยุง  คลอรีน  สารส้ม  หน้ากากอนามัย  ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
-เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ําและน้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประเภทวัสดุคงทนได้แก  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก
หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผนกรองแสงแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
 เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ 
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วัสดุอื่น จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  ที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
วัสดุ ประเภทตางๆ       
 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บ้า เข็ม  ไซริงค์  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถุน พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 59,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สัมมนา จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เก้าอี้สัมมนา จํานวน  10 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เก้าอี้บุฟองน้ํา
2.มีพนักพิง
3.ขาเหล็กกลองชุบโครเมี่ยม
4.ขนาดสูง90เซนติเมตร
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ  ธันวาคม 2564)  
-พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:06:26 หน้า : 70/118



ตู้เหล็ก จํานวน 12,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จํานวน 3 ตู้โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดสูง 86.5 เซนติเมตร ยาว 118 เซนติเมตร ลึก 40.5
 เซนติเมตร
2.ทําจากเหล็ก
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ  ธันวาคม 2564)   
-พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 17,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 4 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดกว้าง45เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75
 เซนติเมตร
2.ขาพับเก็บได้
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ  ธันวาคม 2564)  
-พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ
 วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 63   
ลําดับที่ 16

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 856,820 บาท

งบบุคลากร รวม 832,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 832,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก นักพัฒนาชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 418,920 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ จํานวน  2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,380 บาท

-เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆ  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน  1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 24,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
และ
ผู้บริหารตามหนังสือที่ กค 0422.3/ว257ลว28มิถุนายน2559
ระเบียบมท วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ป่วยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบ
พลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0303.1/ ว 3050
 ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2543 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที2่

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมตางๆ  เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม เบี้ย
เลี้ยง   คาพาหนะ  คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 350,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพิมาย จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพิมาย ดําเนินการ
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3 บ้านชองโค
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่  27  ลําดับที่  1 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,967,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,239,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,239,780 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,149,480 บาท

เพื่อจายเป็น
 - คาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา
 - คาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 90,300 บาท

เพื่อจายเป็น 
 - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 6 อัตรา 
 - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 2 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 707,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือตางๆ คากําจัด  สิ่ง
ปฏิกูล, คาเชาทรัพย์สิน,  คาโฆษณาเผยแพร, คาจ้าง
เหมาบริการ  คาเบี้ยประกัน, คาติดตั้งโทรศัพท์ เป็นต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย 
เชน คาจ้างเหมาฝังกลบ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 78  ลําดับที่ 1   
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการจัดการมูลฝอย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาใบประกาศนียบัตร   คาพิมพ์
เอกสาร  และคาเข้าเลมเอกสาร  คาหนังสือ  คาอุปกรณ์
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552  มาตรา16
  และมาตรา17 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ ว 3722 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 79 
ลําดับที่  3      
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โครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลดภาวะโลก
ร้อน (Global warming)   เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาถายเอกสาร  คาใบประกาศนียบัตร   คาพิมพ์เอกสาร  และ คา
เข้าเลมเอกสาร  คาหนังสือ  คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนา
คุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระ
จายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวงท้องถิ่นพ.ศ.2552  มาตรา16
 และมาตรา17 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ ว 3722 
ลงวัน 10 พฤษภาคม 2556              
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81
ลําดับที่ 9
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โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  
คาถายเอกสาร  คาใบประกาศนียบัตร   คาพิมพ์เอกสาร  และ
คาเข้าเลมเอกสาร  คาหนังสือ  คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนา
คุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระ    จายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 มาตรา16  และมาตรา17 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 80
  ลําดับที่  8

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะอันตราย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการคัดแยก
ขยะอันตราย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คาถาย
เอกสาร    คาใบประกาศนียบัตร   คาพิมพ์เอกสาร  และคาเข้า
เลมเอกสาร 
คาหนังสือ  คาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552  มาตรา16
 และมาตรา17 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 80 
ลําดับที่ 6 
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โครงการสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ  เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาใบประกาศนียบัตร   คาพิมพ์
เอกสาร  และคาเข้าเลมเอกสาร  คาหนังสือ  คาอุปกรณ์
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระ   จายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
  มาตรา16   และมาตรา17 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557         
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81  
ลําดับที่  11 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
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ค่าวัสดุ รวม 432,600 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว       
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติดน้ําร้อนกระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ํา 
อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 227,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซินน้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบีน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเกียร์   ฯลฯ 
-ตามหนังสือกระมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20
มิ.ย.2559
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคง
ทน เชน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่อง
หมายตางๆ  ถุงเท้า/ถุงมือ  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูก
คอ  เสื้อสะท้อนแสง  เสื้อชูชีพ  ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม
รวมถังออกซิเจน)  ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน)  เครื่องแตง
กายสําหรับกวาดถนน/ล้างทอใสสารเคมี  เครื่องแตงกายของผู้
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข  ชุด
นาฏศิลป์  ชุดดุริยางค์ เครื่องแตงกายงานรักษาความ
สะอาด เชน ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เสื้อแขนยาว เสื้อกั๊ก ถุง
เท้า  รองเท้า เสื้อพยุงหลัง  ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 115,000 บาท

--เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  ที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
วัสดุ ประเภทตางๆ
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อภาชนะรองรับขยะ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์อื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เชน เครื่อสูบน้ําขนาดใหญ สัตว์
มีชีวิต พืชยืนต้น  ครุภัณฑ์อื่นที่ไมสามารถจัดเข้า  ประเภท
ครุภัณฑ์ในกลุมตัวอยางนี้ได้ ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตลาดนัดประชารัฐไทยชวยไทยคนไทยยิ้มได้ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตลาดนัดประชารัฐ
ไทยชวยไทยคนไทยยิ้มได้   เชน คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาเดิน
ทาง ไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนตําบลรังกาใหญ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพชุมชนตําบลรังกาใหญ  เชน คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาเดิน
ทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  65
  ลําดับที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กลุมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพให้กลุมอาชีพ  เชน คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาเดิน
ทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73
  ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
พัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรี   เชน คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาเดิน
ทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 5  
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โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์ชวยเหลือสังคมเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนย์ชวยเหลือสังคมเทศบาลตําบลรังกาใหญ เชน คาป้าย คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาที่พัก คาเดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตําบลรังกาใหญ เชน คาป้าย คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาที่พัก คาเดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 67  
ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมแหลงทอง
เที่ยว ในชุมชน เชน คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสถานที่  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75
    ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมอบรมอาชีพให้กลุมสตรี กลุมแมบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอบรมอาชีพ
ให้แกกลุมสตรี กลุมแมบ้าน  เชน คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาเดิน
ทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 74 
ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ที่สนใจ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ เชน คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาเดิน
ทางไปราชการ  ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขฉบับ
ที่ 1/2566 หน้าที่  9 ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 745,280 บาท

งบบุคลากร รวม 227,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 227,280 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,280 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา                            
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งบดําเนินงาน รวม 518,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 518,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมตางๆ  เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม เบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่เดินทางไปประชุม อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 290,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประจําตําบล เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุ คาเครื่องเสียง คาบํารุงสถานที่ คาชุดกีฬา  คา
อุปกรณ์กีฬา  คาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  เงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค (กวจ
)0405.2ว119 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2                                  
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โครงการสงตัวนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬาประชาชนระหวางองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอพิมายประจําปี

จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในดําเนินโครงการสงตัวนักกีฬาเข้าแขงขัน
กีฬาประชาชนระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอพิมาย
ประจําปี เชน คาชุดกีฬา คาอุปกรณ์กีฬา คาฝึกซ้อมกีฬา คา
วัสดุ  คาพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค(กวจ
)0405.2/ว119 ลว 7 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 หน้าที่  11  ลําดับที่ 2

โครงการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาในระดับอําเภอหรือ
จังหวัด

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในดําเนินโครงการสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาในระดับอําเภอหรือจังหวัด  เชน คาชุดกีฬา คา
พาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาฝึกซ้อมกีฬา  คาอุปกรณ์
กีฬา คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค (กวจ
)0405.2ว119 ลว 7
 มีนาคม 2561                                       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่  70 
ลําดับที่ 7
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จํานวน 98,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  68 ลําดับที่ 1 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญทางราชการ จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางศาสนา  และวันสําคัญทางราชการ  เชน โครงการ  เฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้า
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่กค (กวจ
) 0405.2ว119 ลว 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25662570) หน้าที่  71
ลําดับที่ 10          
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจําปี เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมาจัด
เตรียม สถานที่ เงินรางวัลการประกวดกระทง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค (กวจ
)0405.2ว119 ลว 7
 มีนาคม 2561                                         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25662570) หน้าที7่2
ลําดับที่ 13

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําตําบล จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ประจําตําบล เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมาจัด
เตรียมสถานที่ เงินรางวัลการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน  คาเครื่องเสียง  
คาวัสดุ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค (กวจ
)0405.2/ว119 ลว 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  72 
ลําดับที่ 12
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โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยรวมใจพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทยรวมใจพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวิทยากร คาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564-เป็น
ไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค (กวจ
) 0405.2ว119 ลว 7มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่  71
ลําดับที่ 9                                                                  
                                                                        

โครงการสงกิจกรรมเข้าแขงขันในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงกิจกรรมเข้ารวม
แขงขันในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค(กวจ
)0405.2ว119 ลว 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่  70 
ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณี

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี เชน วันวิสาข
บูชา อาสาฬหบูชา  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่สุดที่ กค (กวจ
)0405.2/ว119 ลว 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที7่1
ลําดับที่ 11                            

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมาย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอพิมายใช้จายในการจัดงาน
เทศกาลเที่ยวพิมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับ
ที่1/2566หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1                                 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,453,100 บาท

งบบุคลากร รวม 3,569,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,569,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,996,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาลจํานวน 5
 อัตรา  ได้แก 
ผู้อํานวยการกองชาง 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
นายชางโยธา  จํานวน 2  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานเทศบาล
ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานเทศบาล ได้แก 
ผู้อํานวยการกองชาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,284,840 บาท

- เพื่อจายเป็น                                                
คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
คาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป
จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 117,420 บาท

-เพื่อจายเป็น                                                             
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
จํานวน  2 อัตรา
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน  6 อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 1,883,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 443,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 320,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,บุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาตอบแทนเจ้าหน้าที่เลือก
ตั้ง  ฯลฯ     

คาเชาบ้าน จํานวน 93,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 29,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาล     
ตามหนังสือที่ กค 0422.3/ว257ลว28มิถุนายน2559
ระเบียบมท วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองสวนท้องถุน  พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 672,680 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สร้าง  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองชาง จํานวน 130,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
งานกองชาง

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดปักเขตที่สาธารณะ 
เชน คารังวัดที่สาธารณะ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
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คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือตางๆ , คาเชาทรัพย์สิน,คาโฆษณา
และเผยแพร,คาเบี้ยประกัน, และคาจ้างเหมาบริการตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือตางๆ , คาเชา
ทรัพย์สิน,คาโฆษณาและเผยแพร,คาเบี้ยประกัน, และคาจ้าง
เหมาบริการตางๆ เป็นต้น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาพาหนะ คาที่พัก  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม อบรม  สัมมนา ศึกษาดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 

โครงการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบลรังกาใหญ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําผังเมืองชุมชน
เทศบาลตําบลรังกาใหญ เชน คาดําเนินการสํารวจข้อมูลภาค
สนาม และประมวลผลข้อมูลผานกระบวนการวางผังจัดทําแผนที่
ผังเมืองชุมชนตําบลรังกาใหญคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 56 (7)
-เป็นไปตามพระราบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2512 
มาตรา 16 (25)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 402,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
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ค่าวัสดุ รวม 767,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ดังนี้  หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือเครื่องเย็บ
กระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงานมูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑ์ขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     ประเภทอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง  แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว   แผน
ดินเหนียมสังเคราะห์  
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล)ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 232,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซินน้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบีน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเกียร์   ฯลฯ ตามหนังสือกระมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20มิ.ย.2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประเภทวัสดุคงทนได้แก  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก
หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผนกรองแสงแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
 เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  ที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
วัสดุ ประเภทตางๆ
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งานก่อสร้าง รวม 7,510,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,510,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,510,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธนดล หมูที่ 17 บ้าน
หนองคูประชาสรรค์

จํานวน 110,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยธนดล หมูที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ 
-ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 52.50 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 157.50 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุกรายละเอียด
ตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1 หน้าที่  21  ลําดับที่  35

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรหมภิบาล เชื่อม
ซอยปรารถนา หมูที่ 2 บ้านฉกาจ

จํานวน 350,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพรหมภิบาล เชื่อมซอยปรารถนา หมูที่ 2 บ้านฉกาจ 
-ปริมาณงาน ชวงที่ 1 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 388 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 165 ตารางเมตร พื้นที่ดําเนินการรวมไมน้อยกวา 553 ตาราง
เมตร พร้อมไหลทางหินคลุกทั้ง 2 ชวงรายละเอียดตามแบบ
รูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  5  ลําดับที4่
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กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวาสนา หมูที่ 9 บ้าน
พุทรา

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
วาสนา หมูที่ 9 บ้านพุทรา
-ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 160 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุก รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  13  ลําดับที่  19   

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกําแพงวัด
วิปัสสนารังกาใหญ หมูที่ 4 บ้านรังกา

จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างกําแพงวัดวิปัสสนารังกาใหญ หมูที่ 4 บ้านรังกา
-ปริมาณงาน ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 780 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
เทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  7  ลําดับที่  7

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมซอย 5 ตอนบน 
(ตอของเดิม) หมูที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
นิคมซอย 5 ตอนบน (ตอของเดิม) หมูที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี
-ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 91 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 546 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  14  ลําดับที่  21
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กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดก นานอก 
ถึงนางยุภาภรณ์ ชิดพอค้า หมูที่ 19 บ้านตะปันประชาสรรค์

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางดก นานอก ถึงนางยุภาภรณ์ ชิดพอค้า หมูที่ 19 บ้านตะ
ปันประชาสรรค์
-ปริมาณงาน ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  24  ลําดับที่  39

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสงวน พัฒพิ
มาย หมูที่ 13 บ้านตะปัน

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางสงวน พัฒพิมาย หมูที่ 13 บ้านตะปัน
-ปริมาณงาน ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  17  ลําดับที่  27

กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ 
บุญสร้าง หมูที่ 6บ้านหนองน้ํากิน

จํานวน 170,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายประสิทธิ์ บุญสร้าง หมูที่ 6บ้านหนองน้ํากิน
-ปริมาณงาน ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 86 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 258 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่   1  หน้าที่  9  ลําดับที่  11
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กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสําราญ 
เพชรเงิน หมูที่ 6บ้านหนองน้ํากิน

จํานวน 168,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสําราญ เพชรเงิน หมูที่ 6บ้านหนองน้ํากิน
-ปริมาณงาน ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 259 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  10  ลําดับที่  13

กอสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน หมูที่ 5 บ้านตะปัน

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมูที่ 5 บ้านตะปัน
-ปริมาณงาน ถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  กว้าง  5.00
 เมตร  หนา  0.05  เมตร  ยาว  190  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมน้อยกวา  950  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
เทศบาลตําบลรังกาใหญ  กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  8  ลําดับที่  10

กอสร้างระบบระบายน้ํา สายสี่แยกบ้านนางเรณู ถึง ถนนพิมาย-ชุม
พวง หมูที่ 7 บ้านรังกาน้อย

จํานวน 447,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ํา สายสี่แยกบ้านนาง
เรณู ถึง ถนนพิมาย-ชุมพวง หมูที่ 7 บ้านรังกาน้อย
-ปริมาณงานวางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 125 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 14 บอ รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่   1  หน้าที่  11  ลําดับที่  15
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กอสร้างระบบระบายน้ําจากบ้านนางสมคิด วงศ์ใจ - บ้านนายยนต์ พิ
รักษา หมูที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

จํานวน 450,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําจากบ้านนางสม
คิด วงศ์ใจ - บ้านนายยนต์ พิรักษา หมูที่ 18 บ้านหนองโสม
งพัฒนา
-ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ชวงที่ 1 วางทอระบาย
น้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40
 เมตร จํานวน 83 ทอน พร้อมบอพัก จํานวน 9 บอ 
ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3) ขนาด
เส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 28 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 3 บอ 
ชวงที่ 3 วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3) ขนาด
เส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 19 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 2 บอรายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบล
รังกาใหญกําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  หน้าที่  23  ลําดับที่  37

กอสร้างระบบระบายน้ําจากบ้านนายเสมอ แคพิมาย - บ้านนาง
ทุเรียน สําเร็จงาน หมูที่ 19 บ้านตะปันประชาสรรค์

จํานวน 490,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําจากบ้านนายเสมอ แค
พิมาย - บ้านนางทุเรียน สําเร็จงาน หมูที่ 19 บ้านตะปันประชา
สรรค์
-ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 150 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 14 บอ รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  24  ลําดับที่   38
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กอสร้างระบบระบายน้ําแยกบ้านยายหมาน เชื่อมหมูที่ 20
หมูที่ 1 บ้านพุทรา

จํานวน 130,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําแยกบ้านยายหมาน
 เชื่อมหมูที่ 20 หมูที่ 1 บ้านพุทรา
-ปริมาณงานวางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 40 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 6 บอ คอนกรีตทับหลังทอ หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 40 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ..2496     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่  4  ลําดับที่  2  

กอสร้างระบบระบายน้ําสายกลางบ้าน (ชวงแยกตลาดเช้า-สายแยก
กอไผ) เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกกอไผ) หมูที่ 1 บ้าน
พุทรา

จํานวน 320,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําสายกลางบ้าน (ชวง
แยกตลาดเช้า-สายแยกกอไผ) เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แยกกอไผ) หมูที่ 1 บ้านพุทรา
-ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 79 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 11 บอ คอนกรีตทับหลังทอ หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 79 ตารางเมตร , เสริมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 100 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหิน
คลุก รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญ
กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  3  ลําดับที่  1
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กอสร้างระบบระบายน้ําสายถนนริมทุง เชื่อมสายศาลปู่ตา (ชวงที่ 1) 
หมูที่ 9 บ้านพุทรา

จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําสายถนนริมทุง เชื่อม
สายศาลปู่ตา (ชวงที่ 1) หมูที่ 9 บ้านพุทรา
-ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 108 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 16 บอ คอนกรีตทับหลังทอ หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 108 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  12  ลําดับที่  17

กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนางละมอม ฉายพิมาย ถึง ถนนพิ
มาย-ชุมพวง หมูที่ 16 บ้านสามัคคี1

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนางละมอม ฉาย
พิมาย ถึง ถนนพิมาย-ชุมพวง หมูที่ 16 บ้านสามัคค1ี 
-ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา  คสล.(ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
)  ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.60  เมตร  จํานวน  90  ทอน  พร้อม
บอพัก จํานวน  9 บอ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  20  ลําดับที่  33
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กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนางละเมียด หมูที่ 20 บ้านหนอง
ไทร

จํานวน 240,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนาง
ละเมียด หมูที่ 20 บ้านหนองไทร
-ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 74 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 11 บอ คอนกรีตทับหลังทอ หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 74 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด            
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  25  ลําดับที่  41

กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนายหมั่น หมูที่ 1 เชื่อหมูที่ 17
หมูที่ 1 บ้านพุทรา

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนายหมั่น หมู
ที่ 1 เชื่อหมูที่ 17 หมูที่ 1 บ้านพุทรา 
-ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 14 ทอน พร้อม
กําแพงปากทอ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 13 ตาราง
เมตร คอนกรีตทับหลังทอ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 32 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
เทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่  4  ลําดับที่  3

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:06:27 หน้า : 109/118



กอสร้างระบบระบายน้ําสายหน้าบ้านนายสุรสิทธิ์ สืบค้า หมูที่ 8 
บ้านหนองโสมง

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา กอสร้างระบบระบายน้ําสายหน้าบ้านนายสุ
รสิทธิ์ สืบค้า หมูที่ 8 บ้านหนองโสมง
-ปริมาณงาน  วางทอระบายน้ํา  คสล. (ชนิดอัดแรง  มอก.ชั้น 3
)  ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จํานวน  150  ทอน  พร้อม
บอพักจํานวน  16  บอ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
ตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  11  ลําดับที่  16

ขยายไหลทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนพิมาย
ดํารงวิทยาคม หมูที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

จํานวน 110,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา ขยายไหลทางผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าโรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม หมูที่ 14 บ้านพุทรา
พัฒนา
-ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 155 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  19  ลําดับที่  30
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ปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณสี่แยกสปายรีสอร์ท หมูที่ 14 
บ้านพุทราพัฒนา

จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา ปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณสี่แยกสปาย
รีสอร์ท หมูที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา
-ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3
) ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 30 ทอน พร้อม
กําแพงปากทอ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 12 ตาราง
เมตร คอนกรีตทับหลังทอ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 90 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
เทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  19  ลําดับที่  31

เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตากอง (ตอจากของเดิม) 
หมูที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

จํานวน 170,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตา
กอง (ตอจากของเดิม) หมูที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์
-ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 54 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 270 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุกรายละเอียดตามแบบ
รูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  22  ลําดับที่  36

เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักไร หมูที่ 12 บ้านหนองรัง จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัก
ไร หมูที่ 12 บ้านหนองรัง
-ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 72 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 216 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุกรายละเอียดตามแบบ
รูปรายการเทศบาลตําบลรังกาใหญกําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  16  ลําดับที่  24
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการถนนเพื่อการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ บํารุงรักษาถนนในเขต
ให้บริการของตําบลรังกาใหญ เชน ซอมแซมผิวจราจรถนนดิน
และหินคลุกให้มีสภาพพร้อมใช้งานสะดวก ปลอดภัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  42 
ลําดับที่  2

โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนและรางระบายน้ํา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซม บํารุงรักษา ถนน คสล. , 
รางระบายน้ํา และการขุดลอกทําความสะอาดสิ่งกีดขวางการ
ระบายน้ําในระบบระบายน้ําในเขตให้บริการของตําบลรังกา
ใหญ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สะดวก ปลอดภัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 
ลําดับที่  3

โครงการหลังฝนถนนดี จํานวน 355,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา ซอมแซมผิวจราจรถนน
ดิน หินคลุก โดยการเกรดปรับผิวจราจร  ในเขตให้บริการของ
ตําบลรังกาใหญ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สะดวก ปลอดภัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 หน้าที่  4  ลําดับที่  1
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ปรับปรุงระบบจายน้ําประปาหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ํา ความสูงไมน้อย
กวา 12 เมตร พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496            
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่  1  หน้าที่  13  ลําดับที่  20    

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาชดเชยงานกอสร้างตางๆตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(คาK)ที่เทศบาลได้ดําเนินการ
-ตามหนังสือดวนที่สุดที่ กค(กวจ)0405.2/ว110มี.ค.2561

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 841,760 บาท

งบบุคลากร รวม 641,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 641,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 367,320 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก  นักวิชาการเกษตร

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมตางๆ  เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม เบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่เดินทางไปประชุม อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ เชน คาป้ายโครงการ คาจ้าง
เหมาบริการกําจัดผักตบ คาวัสดุ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 613 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่  83
 ลําดับที่  1  
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตร
และแหลงน้ํา)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลงน้ํา) 
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ฯ คาวัสดุ  คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.2/ว244 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84
 ลําดับที4่
     
    

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ์ฯ คาจัดซื้อต้นไม้ยืน
ต้น  คาจัดซื้อเครื่องดื่ม คาจ้างปรับพื้นที่และขุดหลุมปลูก
ต้นไม้  คาจัดเตรียมสถานที่ จ้างเหมาเครื่องเสียง ผูกผ้า
ประดับ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที8่4  
ลําดับที่ 3
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ฯ  คาจัดซื้อหญ้าแฝก  คา
จัดซื้อเครื่องดื่ม คาจัดจ้างปรับพื้นที่และขุดหลุมปลูก คาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  83
ลําดับที่  2

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านเกษตรกรรม และปศุสัตว์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกรด้านเกษตรกรรม และปศุสัตว์ เชน คาวัสดุ คาอาหาร 
คาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 77
   ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 
คาที่พัก  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ฉบับ
ที่ 1/2566 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ์ฯ คา
วัสดุ  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดเตรียมสถาน
ที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว146 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84
    ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซินน้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบีน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเกียร์   ฯลฯ 
-ตามหนังสือกระมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20
มิ.ย.2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  
ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน 
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เชน ใบ
มีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ
  ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก หัวกระโหลกดูดน้ํา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับโรงสูบน้ํา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

417,411

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22,689,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,984,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 156,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,050,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

551,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
รังกาใหญ

400,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาล

55,463

เงินชวยพิเศษ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

417,411

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22,689,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,984,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 156,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,050,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

551,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
รังกาใหญ

400,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาล

55,463

เงินชวยพิเศษ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,903,540 393,480 4,355,700 2,207,460 402,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

272,400 67,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,996,560 367,320 16,626,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

67,200 406,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 332,400 194,400 127,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 244,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,801,440 797,040 1,757,400 167,280 418,920 1,149,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 108,000 72,000 10,380 90,300

เงินอื่น ๆ 20,000

เงินวิทยฐานะ 386,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

210,000 50,000 50,000

คาเชาบ้าน 154,800 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

124,000 120,000 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 10,000 20,000 378,080 10,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

414,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 103,200 757,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 244,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 227,280 1,284,840 274,440 7,878,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

117,420 470,100

เงินอื่น ๆ 20,000

เงินวิทยฐานะ 386,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

320,000 630,000

คาเชาบ้าน 93,600 332,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

248,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

29,800 29,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 438,080

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

414,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 100,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

45,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคา
ธรรมเนียมตางๆ

110,000 10,000 100,000 30,000 10,000

คาใช้จายในการรับ
วารสาร

7,500

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา สําหรับพิธี และ
โอกาส 
สําคัญตางๆ

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 100,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

45,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ คาลง
ทะเบียนและคา
ธรรมเนียมตางๆ

10,000 5,000 5,000 280,000

คาใช้จายในการรับ
วารสาร

7,500

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา สําหรับพิธี และ
โอกาส 
สําคัญตางๆ

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์การชําระ
ภาษี

20,000

โครงการจัดทําระบบ
แผนที่ภาษี

30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้
บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และบุคลากรเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล บุคลากร
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

400,000

โครงการสงเสริมการ
เลือกตั้งของท้องถิ่น

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชุมชน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 440,000 100,000 20,000 30,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์การชําระ
ภาษี

20,000

โครงการจัดทําระบบ
แผนที่ภาษี

30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้
บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และบุคลากรเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล บุคลากร
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

400,000

โครงการสงเสริมการ
เลือกตั้งของท้องถิ่น

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชุมชน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 402,600 10,000 1,052,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

108,000

โครงการซักซ้อมแผน
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายจาก
สาธารณภัยตางๆ

20,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

120,000

คาพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

30,000

คาพาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาล

4,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แมแหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

108,000

โครงการซักซ้อมแผน
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลรังกาใหญ

20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายจาก
สาธารณภัยตางๆ

20,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

120,000

คาพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

30,000

คาพาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาล

4,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แมแหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนังสือ 
นิตยสาร ให้กับที่อาน
หนังสือประจําหมูบ้าน
และบ้านท้องถิ่นรักการ
อาน

79,380

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอาน "ที่
อานหนังสือท้องถิ่นรัก
การอาน"

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,435,500

คาจ้างเหมาสํารวจตาม
โครงการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

24,000

โครงการจัดการคุณภาพ
น้ําบริโภค

20,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชน

20,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

5,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนังสือ 
นิตยสาร ให้กับที่อาน
หนังสือประจําหมูบ้าน
และบ้านท้องถิ่นรักการ
อาน

79,380

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอาน "ที่
อานหนังสือท้องถิ่นรัก
การอาน"

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,435,500

คาจ้างเหมาสํารวจตาม
โครงการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

24,000

โครงการจัดการคุณภาพ
น้ําบริโภค

20,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชน

20,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

5,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมปองกันเด็กจม
น้ํา

10,000

โครงการหน้าบ้าน นา
มอง (Big Cleaning 
Day)

20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019  
(COVID-19) หรือโรค
ติดตออุบัติใหม

30,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

12,000

โครงการปรับสภาพแวด
ล้อมที่อยูอาศัยสําหรับ
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ป่วยที่อยูในระยะกึ่ง
เฉียบพลันและผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง

10,000

โครงการฝังกลบขยะมูล
ฝอย

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมปองกันเด็กจม
น้ํา

10,000

โครงการหน้าบ้าน นา
มอง (Big Cleaning 
Day)

20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019  
(COVID-19) หรือโรค
ติดตออุบัติใหม

30,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

12,000

โครงการปรับสภาพแวด
ล้อมที่อยูอาศัยสําหรับ
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ป่วยที่อยูในระยะกึ่ง
เฉียบพลันและผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง

10,000

โครงการฝังกลบขยะมูล
ฝอย

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการ
มูลฝอย

5,000

โครงการลดภาวะโลก
ร้อน (Global 
warming)

20,000

โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้น
ทาง

40,000

โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะอันตราย

30,000

โครงการสงเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการตลาดนัด
ประชารัฐไทยชวยไทย
คนไทยยิ้มได้

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ตําบลรังกาใหญ

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ให้กลุมอาชีพ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการ
มูลฝอย

5,000

โครงการลดภาวะโลก
ร้อน (Global 
warming)

20,000

โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้น
ทาง

40,000

โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะอันตราย

30,000

โครงการสงเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการตลาดนัด
ประชารัฐไทยชวยไทย
คนไทยยิ้มได้

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ตําบลรังกาใหญ

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ให้กลุมอาชีพ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี

40,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมศูนย์ชวยเหลือ
สังคมเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

10,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

10,000

โครงการสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวในชุมชน

10,000

โครงการสงเสริมอบรม
อาชีพให้กลุมสตรี กลุม
แมบ้าน

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้
ที่สนใจ

30,000

โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ทางราชการ

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประจําตําบล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี

40,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมศูนย์ชวยเหลือ
สังคมเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

10,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

10,000

โครงการสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวในชุมชน

10,000

โครงการสงเสริมอบรม
อาชีพให้กลุมสตรี กลุม
แมบ้าน

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้
ที่สนใจ

30,000

โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ทางราชการ

40,000 40,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประจําตําบล

290,000 290,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําป

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจําตําบล

โครงการภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นไทยรวมใจพัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการสงกิจกรรมเข้า
แขงขันในงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย

โครงการสงตัวนักกีฬา
เข้าแขงขันกีฬา
ประชาชนระหวาง
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอพิมายประจําป

โครงการสงตัวนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ในระดับอําเภอหรือ
จังหวัด

โครงการสงเสริม
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําป

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจําตําบล

10,000 10,000

โครงการภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นไทยรวมใจพัฒนา
เด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการสงกิจกรรมเข้า
แขงขันในงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย

20,000 20,000

โครงการสงตัวนักกีฬา
เข้าแขงขันกีฬา
ประชาชนระหวาง
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอพิมายประจําป

100,000 100,000

โครงการสงตัวนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ในระดับอําเภอหรือ
จังหวัด

20,000 20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณี

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานกองชาง

คาธรรมเนียมตางๆ

คาเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือตางๆ , คา
เชาทรัพย์สิน,คาโฆษณา
และเผยแพร,คาเบี้ย
ประกัน, และคาจ้าง
เหมาบริการตางๆ

โครงการจัดทําผังเมือง
ชุมชนเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะ

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิ่น(ด้านการ
เกษตรและแหลงน้ํา)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

98,000 98,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

50,000 50,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานกองชาง

130,080 130,080

คาธรรมเนียมตางๆ 50,000 50,000

คาเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือตางๆ , คา
เชาทรัพย์สิน,คาโฆษณา
และเผยแพร,คาเบี้ย
ประกัน, และคาจ้าง
เหมาบริการตางๆ

30,000 30,000

โครงการจัดทําผังเมือง
ชุมชนเทศบาลตําบล
รังกาใหญ

5,000 5,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะ

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิ่น(ด้านการ
เกษตรและแหลงน้ํา)

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรด้าน
เกษตรกรรม และปศุ
สัตว์

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง

20,000 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรด้าน
เกษตรกรรม และปศุ
สัตว์

5,000 5,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 180,000 50,000 49,632

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 20,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 2,263,014 5,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 50,000 30,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 162,600 108,400 50,500 227,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000 50,000 40,000

วัสดุอื่น 15,000 20,000 5,000 90,000 115,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 105,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 25,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 500,000 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 309,632

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,328,014

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 270,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 232,800 5,000 786,900

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 420,000

วัสดุอื่น 5,000 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

155,000

วัสดุการเกษตร 30,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 25,000

วัสดุกอสร้าง 300,000 320,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 30,000 680,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับประชุม 121,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตัุุง)

136,500

โต๊ะสําหรับประชุม 94,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เก้าอี้สัมมนา 7,500

ตู้เหล็ก 12,900

โต๊ะอเนกประสงค์ 17,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์อื่น 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับประชุม 121,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตัุุง)

136,500

โต๊ะสําหรับประชุม 94,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เก้าอี้สัมมนา 7,500

ตู้เหล็ก 12,900

โต๊ะอเนกประสงค์ 17,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์อื่น 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้าง
หลังคาสนามเด็กเลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฉกาจชองโค

310,000

โครงการกอสร้างห้อง
สื่อการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฉกาจชองโค

235,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

ปรับปรุงซอมแซม
ทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

305,000

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยธนดล หมูที่ 17 
บ้านหนองคูประชา
สรรค์

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพรหมภิบาล เชื่อม
ซอยปรารถนา หมูที่ 2 
บ้านฉกาจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้าง
หลังคาสนามเด็กเลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฉกาจชองโค

310,000

โครงการกอสร้างห้อง
สื่อการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฉกาจชองโค

235,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

ปรับปรุงซอมแซม
ทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

305,000

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยธนดล หมูที่ 17 
บ้านหนองคูประชา
สรรค์

110,000 110,000

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพรหมภิบาล เชื่อม
ซอยปรารถนา หมูที่ 2 
บ้านฉกาจ

350,000 350,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวาสนา หมูที่ 9 
บ้านพุทรา

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างกําแพงวัด
วิปัสสนารังกาใหญ หมู
ที่ 4 บ้านรังกา

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนิคมซอย 5 ตอนบน 
(ตอของเดิม) หมูที่ 11 
บ้านนิคมสามัคคี

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางดก นานอก 
ถึงนางยุภาภรณ์ ชิดพอ
ค้า หมูที่ 19 บ้านตะปัน
ประชาสรรค์

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางสงวน พัฒ
พิมาย หมูที่ 13 บ้านตะ
ปัน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวาสนา หมูที่ 9 
บ้านพุทรา

110,000 110,000

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างกําแพงวัด
วิปัสสนารังกาใหญ หมู
ที่ 4 บ้านรังกา

500,000 500,000

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนิคมซอย 5 ตอนบน 
(ตอของเดิม) หมูที่ 11 
บ้านนิคมสามัคคี

350,000 350,000

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางดก นานอก 
ถึงนางยุภาภรณ์ ชิดพอ
ค้า หมูที่ 19 บ้านตะปัน
ประชาสรรค์

100,000 100,000

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางสงวน พัฒ
พิมาย หมูที่ 13 บ้านตะ
ปัน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายประสิทธิ์ 
บุญสร้าง หมูที่ 6บ้าน
หนองน้ํากิน

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสําราญ 
เพชรเงิน หมูที่ 6บ้าน
หนองน้ํากิน

กอสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหน้าศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน หมูที่ 
5 บ้านตะปัน

กอสร้างระบบระบายน้ํา 
สายสี่แยกบ้านนางเรณู 
ถึง ถนนพิมาย-ชุมพวง 
หมูที่ 7 บ้านรังกาน้อย

กอสร้างระบบระบายน้ํา
จากบ้านนางสมคิด วงศ์
ใจ - บ้านนายยนต์ พิ
รักษา หมูที่ 18 บ้าน
หนองโสมงพัฒนา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายประสิทธิ์ 
บุญสร้าง หมูที่ 6บ้าน
หนองน้ํากิน

170,000 170,000

กอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสําราญ 
เพชรเงิน หมูที่ 6บ้าน
หนองน้ํากิน

168,000 168,000

กอสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหน้าศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน หมูที่ 
5 บ้านตะปัน

500,000 500,000

กอสร้างระบบระบายน้ํา 
สายสี่แยกบ้านนางเรณู 
ถึง ถนนพิมาย-ชุมพวง 
หมูที่ 7 บ้านรังกาน้อย

447,000 447,000

กอสร้างระบบระบายน้ํา
จากบ้านนางสมคิด วงศ์
ใจ - บ้านนายยนต์ พิ
รักษา หมูที่ 18 บ้าน
หนองโสมงพัฒนา

450,000 450,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างระบบระบายน้ํา
จากบ้านนายเสมอ แคพิ
มาย - บ้านนางทุเรียน 
สําเร็จงาน หมูที่ 19 
บ้านตะปันประชาสรรค์

กอสร้างระบบระบายน้ํา
แยกบ้านยายหมาน 
เชื่อมหมูที่ 20
หมูที่ 1 บ้านพุทรา

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายกลางบ้าน (ชวงแยก
ตลาดเช้า-สายแยกกอ
ไผ) เสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แยกกอไผ) หมูที่ 1 
บ้านพุทรา

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายถนนริมทุง เชื่อม
สายศาลปู่ตา (ชวงที่ 1) 
หมูที่ 9 บ้านพุทรา

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายบ้านนางละมอม 
ฉายพิมาย ถึง ถนนพิ
มาย-ชุมพวง หมูที่ 16 
บ้านสามัคคี1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างระบบระบายน้ํา
จากบ้านนายเสมอ แคพิ
มาย - บ้านนางทุเรียน 
สําเร็จงาน หมูที่ 19 
บ้านตะปันประชาสรรค์

490,000 490,000

กอสร้างระบบระบายน้ํา
แยกบ้านยายหมาน 
เชื่อมหมูที่ 20
หมูที่ 1 บ้านพุทรา

130,000 130,000

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายกลางบ้าน (ชวงแยก
ตลาดเช้า-สายแยกกอ
ไผ) เสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แยกกอไผ) หมูที่ 1 
บ้านพุทรา

320,000 320,000

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายถนนริมทุง เชื่อม
สายศาลปู่ตา (ชวงที่ 1) 
หมูที่ 9 บ้านพุทรา

350,000 350,000

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายบ้านนางละมอม 
ฉายพิมาย ถึง ถนนพิ
มาย-ชุมพวง หมูที่ 16 
บ้านสามัคคี1

350,000 350,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายบ้านนางละเมียด 
หมูที่ 20 บ้านหนองไทร

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายบ้านนายหมั่น หมูที่ 
1 เชื่อหมูที่ 17
หมูที่ 1 บ้านพุทรา

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายหน้าบ้านนายสุ
รสิทธิ์ สืบค้า หมูที่ 8 
บ้านหนองโสมง

ขยายไหลทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าโรงเรียนพิมาย
ดํารงวิทยาคม หมูที่ 14 
บ้านพุทราพัฒนา

ปรับปรุงระบบระบาย
น้ําบริเวณสี่แยกสปาย
รีสอร์ท หมูที่ 14 
บ้านพุทราพัฒนา

เสริมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านตา
กอง (ตอจากของเดิม) 
หมูที่ 17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายบ้านนางละเมียด 
หมูที่ 20 บ้านหนองไทร

240,000 240,000

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายบ้านนายหมั่น หมูที่ 
1 เชื่อหมูที่ 17
หมูที่ 1 บ้านพุทรา

110,000 110,000

กอสร้างระบบระบายน้ํา
สายหน้าบ้านนายสุ
รสิทธิ์ สืบค้า หมูที่ 8 
บ้านหนองโสมง

500,000 500,000

ขยายไหลทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าโรงเรียนพิมาย
ดํารงวิทยาคม หมูที่ 14 
บ้านพุทราพัฒนา

110,000 110,000

ปรับปรุงระบบระบาย
น้ําบริเวณสี่แยกสปาย
รีสอร์ท หมูที่ 14 
บ้านพุทราพัฒนา

190,000 190,000

เสริมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านตา
กอง (ตอจากของเดิม) 
หมูที่ 17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

170,000 170,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เสริมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยรักไร 
หมูที่ 12 บ้านหนองรัง

โครงการถนนเพื่อการ
เกษตร

โครงการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมถนนและราง
ระบายน้ํา

โครงการหลังฝนถนนดี

ปรับปรุงระบบจายน้ํา
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านนิคมพัฒนา

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชยคางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ของเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เสริมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยรักไร 
หมูที่ 12 บ้านหนองรัง

140,000 140,000

โครงการถนนเพื่อการ
เกษตร

50,000 50,000

โครงการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมถนนและราง
ระบายน้ํา

200,000 200,000

โครงการหลังฝนถนนดี 355,000 355,000

ปรับปรุงระบบจายน้ํา
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านนิคมพัฒนา

350,000 350,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชยคางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

100,000 100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ของเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง
พิมาย 5

5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนบ้านฉกาจ
ชองโค

5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนบ้านพุทรา

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง
พิมาย 5

5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนบ้านฉกาจ
ชองโค

5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนบ้านพุทรา

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนพิมายดํารง
วิทยาคม

5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนพิมาย
สามัคคี ๑

5,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน

4,158,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

400,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอพิ
มาย

350,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอพิมาย

รวม 29,549,474 16,619,220 2,106,920 16,330,294 4,039,752 856,820 2,317,380 280,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนพิมายดํารง
วิทยาคม

5,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณต้านยาเสพติด 
แกโรงเรียนพิมาย
สามัคคี ๑

5,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน

4,158,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

400,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอพิ
มาย

350,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอพิมาย

200,000 200,000

รวม 1,095,280 12,963,100 841,760 87,000,000
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