
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 93,600

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,938,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

124,672

สํารองจ่าย 351,888

เบียยังชีพคนพิการ 1,411,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 303,000 128,280 282,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 24,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 266,760 613,800 288,120 966,480

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 13,800

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 93,600

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,938,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

124,672

สํารองจ่าย 351,888

เบียยังชีพคนพิการ 1,411,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 965,000 1,678,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 99,600 99,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 192,000

เงินเดือนพนักงาน 2,512,000 4,647,160

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 56,400 75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

33,500 114,600 52,100 156,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000 15,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 180,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างแรงงานราษฎร 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต.เคลือนที

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาการบริหารงาน
ค่าใช้จายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของ ศพด. 10,000

ค่าใช่จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูล อบต.

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และประสานแผน
พัฒนาท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและระงับ
โรค

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 30,000 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมวันเด็ก 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

454,600 810,800

ค่าเช่าบ้าน 72,000 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 80,000 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 176,000 176,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 112,000 312,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างแรงงานราษฎร 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต.เคลือนที 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาการบริหารงาน 50,000 50,000

ค่าใช้จายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของ ศพด. 10,000

ค่าใช่จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูล อบต. 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และประสานแผน
พัฒนาท้องถิน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและระงับ
โรค

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 140,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมวันเด็ก 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
โครงการอําเภอเคลือน
ที/จังหวัดเคลือนที

ค่าตอบแทนครูพีเลียง
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดรังงาม

240,000

ค่าลงทะเบียน 20,000 23,000 20,000 50,000

โครงการ เดิน-วิง 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ พระ
บรมราชินีนาถเนืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหา
มงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันประกวดทักษะทาง
วิชาการ

20,000

โครงการจัดทําปรับ
ปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจ้างนักเรียน
ช่วงปิดภาคเรียน 20,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการเดินรณรงค์
สร้างแรงจูงใจร่วมต้าน
ภัยยาเสพติด

30,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมป้องกันอัคคีภัย

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000

โครงการบัณ
ทิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.รังงาม

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
โครงการอําเภอเคลือน
ที/จังหวัดเคลือนที

20,000 20,000

ค่าตอบแทนครูพีเลียง
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดรังงาม

240,000

ค่าลงทะเบียน 230,000 343,000

โครงการ เดิน-วิง 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ พระ
บรมราชินีนาถเนืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหา
มงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันประกวดทักษะทาง
วิชาการ

20,000

โครงการจัดทําปรับ
ปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

150,000 150,000

โครงการจ้างนักเรียน
ช่วงปิดภาคเรียน 20,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการเดินรณรงค์
สร้างแรงจูงใจร่วมต้าน
ภัยยาเสพติด

30,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมป้องกันอัคคีภัย 30,000 30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000

โครงการบัณ
ทิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.รังงาม

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านท้องถิน
ไทยประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน 
ราชินี

70,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จัดสภาพแวดล้อม 
อบต.รังงาม

30,000

โครงการป้องกันภัย
ทางนํา"ว่ายนําเป็นเล่น
นําได้ ชีวิตปลอดภัย"

โครงการป้องกันภัย
หนาว"สานสัมพันธ์ปัน
อุ่น"

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพ อปพร.
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่
ประชาชน

60,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านการเกษตร 80,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพตามความสนใจ
ของประชาชน

60,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้ทําหน้าทีดูแล
สุขภาพในชุมชน 
ตําบลรังงาม

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการรณรงค์ขับขี
ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัยสร้างวินัยเป็น
แบบอย่างทีดี
โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านท้องถิน
ไทยประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน 
ราชินี

70,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จัดสภาพแวดล้อม 
อบต.รังงาม

30,000

โครงการป้องกันภัย
ทางนํา"ว่ายนําเป็นเล่น
นําได้ ชีวิตปลอดภัย"

50,000 50,000

โครงการป้องกันภัย
หนาว"สานสัมพันธ์ปัน
อุ่น"

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพ อปพร. 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่
ประชาชน

60,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านการเกษตร 80,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพตามความสนใจ
ของประชาชน

60,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้ทําหน้าทีดูแล
สุขภาพในชุมชน 
ตําบลรังงาม

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการรณรงค์ขับขี
ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัยสร้างวินัยเป็น
แบบอย่างทีดี

30,000 30,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร อบ
ต.รังงาม

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลรังงาม

70,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีตําบลรังงาม

60,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

70,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

450,800

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันเฝ้าระวังป้องกันยา
เสพติด

30,000

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
นําเพือการเกษตร 20,000

โครงฝึกอบรมศึกษาดู
งานอาชีพด้านการ
เกษตร

130,000

ประกันสังคม 12,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 60,000

วัสดุกีฬา 78,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร อบ
ต.รังงาม

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลรังงาม

70,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีตําบลรังงาม

60,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

70,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

450,800

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันเฝ้าระวังป้องกันยา
เสพติด

30,000

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
นําเพือการเกษตร 20,000

โครงฝึกอบรมศึกษาดู
งานอาชีพด้านการ
เกษตร

130,000

ประกันสังคม 12,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,000 27,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 120,000 230,000

วัสดุกีฬา 78,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,015,585

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

วัสดุการศึกษา 156,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 8,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,600

ค่าไฟฟ้า 18,400

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเค้าเตอร์เมลามี 
๓ ส่วนตัวแอล

จัดซือพัดลมติดผนัง 16,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองสํารองไฟ

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 3,200

จัดซือจอภาพ LCD  
หรือ LED 3,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือกระจกโค้งนูน 
เสากระจก พร้อมติดตัง
บริเวณทางแยกทาง
โค้ง

จัดซือเตาเผาขยะ 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,015,585

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 100,000

วัสดุการศึกษา 156,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 116,000 124,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 8,600

ค่าไฟฟ้า 180,000 198,400

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเค้าเตอร์เมลามี 
๓ ส่วนตัวแอล 8,000 8,000

จัดซือพัดลมติดผนัง 6,760 23,660

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองสํารองไฟ 16,000 16,000

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 3,200

จัดซือจอภาพ LCD  
หรือ LED 3,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือกระจกโค้งนูน 
เสากระจก พร้อมติดตัง
บริเวณทางแยกทาง
โค้ง

18,000 18,000

จัดซือเตาเผาขยะ 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองหาพิกัด
สัญญาณดาวเทียม 
(GPS)

25,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลรังงาม

246,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 491,784

จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์หมู่บ้าน 9 หมู่
บ้านและป้ายประชา
สัมพันธ์พระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร

114,211

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,898,400

รวม 7,055,360 630,260 443,400 360,000 3,948,695 767,500 240,000 5,808,105
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองหาพิกัด
สัญญาณดาวเทียม 
(GPS)

25,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลรังงาม

246,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 491,784

จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์หมู่บ้าน 9 หมู่
บ้านและป้ายประชา
สัมพันธ์พระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร

114,211

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 37,000 37,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,898,400

รวม 308,000 8,938,680 28,500,000
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