
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 215,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 155,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,344,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

227,615

สํารองจ่าย 813,155

เบียยังชีพคนพิการ 3,475,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 370,000 900,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 156,000

เงินเดือนพนักงาน 977,000 2,232,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 98,800

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 215,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 155,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,344,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

227,615

สํารองจ่าย 813,155

เบียยังชีพคนพิการ 3,475,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,096,000 3,096,000

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 1,545,000 2,815,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 105,000 105,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 112,000 328,000

เงินเดือนพนักงาน 4,341,000 7,550,000

เงินประจําตําแหน่ง 264,000 348,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 78,000 201,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

124,000 384,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 572,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา

60,000 24,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและ อบต
.สัญจร
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพิมประสิทธิภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง อบต.ทุ่ง
ใหญ่

โครงการ 365 วัน 
ตําบลทุ่งใหญ่พัฒนา
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

185,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

481,000 989,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000 228,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 600,000 1,322,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 130,000 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา

150,000 380,000 744,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและ อบต
.สัญจร

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพิมประสิทธิภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง อบต.ทุ่ง
ใหญ่

400,000 400,000

โครงการ 365 วัน 
ตําบลทุ่งใหญ่พัฒนา
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

185,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเกษตร
อินทรีย์ เพือชีวิตพอ
เพียง

100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพ
ติด

150,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการเยียมบ้านผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม
ตําบลทุ่งใหญ่

40,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 60,000

โครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ 50,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,656,000

โครงการสร้างขวัญ
และกําลังใจให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชือ
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

150,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพแกนนํากลุ่ม
พัฒนาสตรี

40,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริการ
รณรงค์การปลูกหญ้า
แฝก

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเกษตร
อินทรีย์ เพือชีวิตพอ
เพียง

100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพ
ติด

150,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000 500,000

โครงการเยียมบ้านผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม
ตําบลทุ่งใหญ่

40,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 60,000

โครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ 50,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,656,000

โครงการสร้างขวัญ
และกําลังใจให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชือ
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

150,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพแกนนํากลุ่ม
พัฒนาสตรี

40,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริการ
รณรงค์การปลูกหญ้า
แฝก

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 650,000 950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 129,200 129,200

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 250,000

วันทีพิมพ์ : 7/12/2559  12:06:26 หน้า : 6/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,505,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอืน 20,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 5,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองดูดฝุ่น

เครืองปรับอากาศ

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 51,000

โต๊ะทํางาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 330,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 156,000 156,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 110,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,505,000

วัสดุการเกษตร 50,000 70,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000 300,000

วัสดุดนตรี 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 60,000 105,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 250,000

วัสดุอืน 90,000 110,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 145,000 150,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 15,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 530,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 27,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองดูดฝุ่น 13,000 13,000

เครืองปรับอากาศ 20,000 20,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 51,000

โต๊ะทํางาน 7,500 7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะหมู่บูชา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานสํานักงาน 80,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 21,500

จอภาพ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเชือม

เลือยโซ่ยนต์

สว่านไฟฟ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์ 9,000

เครืองตัดหญ้า

เตาแก๊ส 4,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกติดเครน
ไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะหมู่บูชา 22,500 22,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานสํานักงาน 80,000 160,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 16,500 16,500

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

7,900 7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

12,000 12,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 21,500

จอภาพ 3,300 3,300

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเชือม 9,000 9,000

เลือยโซ่ยนต์ 5,500 5,500

สว่านไฟฟ้า 6,000 6,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์ 9,000

เครืองตัดหญ้า 9,500 9,500

เตาแก๊ส 4,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 57,500 57,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกติดเครน
ไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

2,000,000 2,000,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล 9,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

โทรทัศน์แอล อี
ดี(LED TV) 40,000

เลนส์กล้องถ่ายภาพ

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ

เวอร์เนียคาลิปเปอร์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างบันได
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนองชําใหญ่ (บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที 4)

304,000

ก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระ
มอล

10,900

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคนกรี
ตเสริมเหล็กสายโคก
ตลอดถึงบ้านซําตะวัน 
(บ้านม่วง หมู่ที 5)

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยนาง
แปะ วันศรี (บ้านม่วง 
หมู่ที 5)

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 35,000 35,000

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล 9,000 18,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 24,000 24,000

โทรทัศน์แอล อี
ดี(LED TV) 40,000

เลนส์กล้องถ่ายภาพ 13,000 13,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 10,000 10,000

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 9,000 9,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 15,000 15,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างบันได
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนองชําใหญ่ (บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที 4)

304,000

ก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระ
มอล

10,900

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคนกรี
ตเสริมเหล็กสายโคก
ตลอดถึงบ้านซําตะวัน 
(บ้านม่วง หมู่ที 5)

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยนาง
แปะ วันศรี (บ้านม่วง 
หมู่ที 5)

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายสําเภา ศิลาคํา 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ที 
10)

280,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้า
ป่าช้า (บ้านร่อง หมู่ที 
2)

300,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านตา
ซุน หมู่ที 8

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ม่วงฯ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า 
หมู่ที 17)

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายทวีศักดิ ถุงทรัพย์ 
ถึงบ้านนางทองโม 
ยีสุ่น (บ้านทุ่งประทาย 
หมู่ที 13)

111,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนานาง
จันทร์ทอง ยอดย้อย 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ที 16)

350,200

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาย
ชอน ระกํา (บ้านม่วง 
หมู่ที 5)

38,300

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนายธง 
ครองเชือ (บ้านร่อง 
หมู่ที 2)

100,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนายเลน 
ยอดแก่น (บ้านปะทาย 
หมู่ที 3)

41,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายสําเภา ศิลาคํา 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ที 
10)

280,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้า
ป่าช้า (บ้านร่อง หมู่ที 
2)

300,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านตา
ซุน หมู่ที 8

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ม่วงฯ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า 
หมู่ที 17)

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายทวีศักดิ ถุงทรัพย์ 
ถึงบ้านนางทองโม 
ยีสุ่น (บ้านทุ่งประทาย 
หมู่ที 13)

111,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนานาง
จันทร์ทอง ยอดย้อย 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ที 16)

350,200

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาย
ชอน ระกํา (บ้านม่วง 
หมู่ที 5)

38,300

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนายธง 
ครองเชือ (บ้านร่อง 
หมู่ที 2)

100,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนายเลน 
ยอดแก่น (บ้านปะทาย 
หมู่ที 3)

41,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาย
สุพรรณเจริญ ครอง
เมือง (บ้านร่อง หมู่ที 
2)

130,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
ปริน ยอดจาน ถึงบ้าน
นายบุญเยือน ยอดแก่น 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 
13)

188,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
โสม อุดร (บ้านปะทาย 
หมู่ที 3)

58,400

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโรงปุ๋ย 
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่
ที 14)

300,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าบ้าน
นางสําเนียง จันทะ
กําแพง (บ้านกระมอล 
หมู่ที 7)

95,700

ก่อสร้างถนนดินทาง
เข้าแปลงเกษตรทางไป
ทุ่งหนองหว้า (บ้านปะ
ทาย หมู่ที 3)

245,700

ก่อสร้างถนนเรียบ
คลองลงหินคลุุกสาย
นางละมัยถึงนานาย
จํารูญ รัตพันธ์ 
(บ้านกระมอล หมู่ที 7)

100,000

ก่อสร้างถนนลูกรังลง
หินคลุกสายไร่นายบัว
พันธ์ถึงไร่นางดวงจิตร 
(บ้านกระมอล หมู่ที 7)

100,000

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกระมอล

68,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาย
สุพรรณเจริญ ครอง
เมือง (บ้านร่อง หมู่ที 
2)

130,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
ปริน ยอดจาน ถึงบ้าน
นายบุญเยือน ยอดแก่น 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 
13)

188,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
โสม อุดร (บ้านปะทาย 
หมู่ที 3)

58,400

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโรงปุ๋ย 
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่
ที 14)

300,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าบ้าน
นางสําเนียง จันทะ
กําแพง (บ้านกระมอล 
หมู่ที 7)

95,700

ก่อสร้างถนนดินทาง
เข้าแปลงเกษตรทางไป
ทุ่งหนองหว้า (บ้านปะ
ทาย หมู่ที 3)

245,700

ก่อสร้างถนนเรียบ
คลองลงหินคลุุกสาย
นางละมัยถึงนานาย
จํารูญ รัตพันธ์ 
(บ้านกระมอล หมู่ที 7)

100,000

ก่อสร้างถนนลูกรังลง
หินคลุกสายไร่นายบัว
พันธ์ถึงไร่นางดวงจิตร 
(บ้านกระมอล หมู่ที 7)

100,000

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกระมอล

68,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก

68,700

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่

68,700

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย

68,700

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้
งาม

68,700

วางท่อระบายนําซอย
หน้าวัดผือเก่าธรรมา
ราม (บ้านผือเก่า หมู่ที 
6)

500,000

วางท่อระบายนําพร้อม
บ่อพักหน้าบ้านนาง
สวัสลี คูณสุข ถึง นาง
ตรา กายะชาติ (บ้าน
โคก หมู่ที 1)

400,000

วางท่อระบายนําพร้อม
ฝาปิดสายหน้าบ้านนาง
สมศรี อินทร์ชืน ถึง 
นายประมาณ วันศุกร์ 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ที 
10)

119,500

วางท่อระบายนําสาย
นางคําใบ คืนผล ถึง
สวนนางชํานาญ วงศ์
พูนสุข (บ้านโคกเหนือ 
หมู่ที 12)

49,700

วางท่อระบายนําสาย
ห้วยแรด (บ้านห้วยไม้
งาม หมู่ที 11)

300,000

ค่าถมดิน

ถมดินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านปะทาย 343,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก

68,700

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่

68,700

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย

68,700

ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้
งาม

68,700

วางท่อระบายนําซอย
หน้าวัดผือเก่าธรรมา
ราม (บ้านผือเก่า หมู่ที 
6)

500,000

วางท่อระบายนําพร้อม
บ่อพักหน้าบ้านนาง
สวัสลี คูณสุข ถึง นาง
ตรา กายะชาติ (บ้าน
โคก หมู่ที 1)

400,000

วางท่อระบายนําพร้อม
ฝาปิดสายหน้าบ้านนาง
สมศรี อินทร์ชืน ถึง 
นายประมาณ วันศุกร์ 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ที 
10)

119,500

วางท่อระบายนําสาย
นางคําใบ คืนผล ถึง
สวนนางชํานาญ วงศ์
พูนสุข (บ้านโคกเหนือ 
หมู่ที 12)

49,700

วางท่อระบายนําสาย
ห้วยแรด (บ้านห้วยไม้
งาม หมู่ที 11)

300,000

ค่าถมดิน

ถมดินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านปะทาย 343,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ขยายท่อจ่ายนําระบบ
ประปาหมู่บ้าน (บ้าน
ร่อง หมู่ที 2)

34,500

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนางสอน (บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที 15)

176,700

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายทาถึง
นางจุฬารัตน์ (บ้าน
โคกใหม่ หมู่ที 15)

123,300

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายประ
ยุทธ อ่อนทรวง (บ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ที 4)

95,800

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าวัดบ้านร่อง 
(บ้านร่อง หมู่ที 2)

65,500

ต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านปะทาย หมู่ที 3 154,900

ติดตังโครงหลังคาเหล็ก 
ศพด. บ้านทุ่งใหญ่ 54,900

ติดตังโครงหลังคาเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านกระมอล

46,200

ติดตังโครงหลังคาเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโคก

82,800

ติดตังโครงหลังคาเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้
งาม

54,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ขยายท่อจ่ายนําระบบ
ประปาหมู่บ้าน (บ้าน
ร่อง หมู่ที 2)

34,500

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนางสอน (บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที 15)

176,700

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายทาถึง
นางจุฬารัตน์ (บ้าน
โคกใหม่ หมู่ที 15)

123,300

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายประ
ยุทธ อ่อนทรวง (บ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ที 4)

95,800

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าวัดบ้านร่อง 
(บ้านร่อง หมู่ที 2)

65,500

ต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านปะทาย หมู่ที 3 154,900

ติดตังโครงหลังคาเหล็ก 
ศพด. บ้านทุ่งใหญ่ 54,900

ติดตังโครงหลังคาเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านกระมอล

46,200

ติดตังโครงหลังคาเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโคก

82,800

ติดตังโครงหลังคาเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้
งาม

54,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ติดตังฝาปิดรางระบาย
นําสายหน้าศาลา
ประชาคม (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ที 16)

100,000

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านกระมอล

73,800

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
โคก

114,900

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่ง
ใหญ่

37,600

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปะ
ทาย

31,600

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม

59,100

รือถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายนําและเท
คอนกรีตเสริมเหล็กทับ
หลังท่อระบายนํา (บ้าน
ทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17)

10,000

วางท่อประปาหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 
13

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,626,300 20,000 4,307,000

รวม 15,297,970 8,041,100 270,000 943,900 1,752,000 40,000 274,000 15,099,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ติดตังฝาปิดรางระบาย
นําสายหน้าศาลา
ประชาคม (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ที 16)

100,000

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านกระมอล

73,800

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
โคก

114,900

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่ง
ใหญ่

37,600

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปะ
ทาย

31,600

ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม

59,100

รือถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายนําและเท
คอนกรีตเสริมเหล็กทับ
หลังท่อระบายนํา (บ้าน
ทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17)

10,000

วางท่อประปาหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 
13

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 33,000 6,996,300

รวม 524,200 18,568,920 60,811,490
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