
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

340,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,818,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

297,001

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,760,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

340,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,818,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

297,001

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,760,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,009,600 3,009,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 370,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,272,360

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

400,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000

ค่าจ้างประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต.

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,836,000 2,043,480 4,249,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 79,320 79,320

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

204,000 109,980 361,980

เงินเดือนพนักงาน 2,556,180 4,769,760 8,598,300

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 174,000 258,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,800 91,000 165,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

366,015 126,000 575,350 1,467,365

ค่าเช่าบ้าน 36,000 258,000 402,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 110,000 100,000 310,000

ค่าจ้างประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต.

30,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 50,000 30,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วย
เหลือการปฏิบัติงานด้าน
งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

108,000 324,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแข่งขันกีฬาสีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต. ทุ่งใหญ่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วย
เหลือการปฏิบัติงานด้าน
งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี

108,000 108,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ

150,000 150,000

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

216,000 216,000

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

216,000 216,000 648,000 756,000 2,268,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแข่งขันกีฬาสีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต. ทุ่งใหญ่

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การพัฒนาบุคลากรของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 แห่ง

การเสริมทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 5 ศูนย์

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 
ประจําปีงบประมาณ 
2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

30,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

30,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การพัฒนาบุคลากรของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 แห่ง

20,000 20,000

การเสริมทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 5 ศูนย์

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 
ประจําปีงบประมาณ 
2563

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

130,000 210,000 410,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

130,000 210,000 410,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

856,900 856,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในเด็กก่อนวัยอัน
ควร ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําน้ํายาอเนกประสงค์
ประสงค์ใช้ในครัวเรือน 
ประจําปีงบประมาณ 
2563

17,700

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมศักยภาพผู้นําและ
กลุ่ม อสม. ตําบลทุ่ง
ใหญ่ ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

137,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

3,000 3,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในเด็กก่อนวัยอัน
ควร ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําน้ํายาอเนกประสงค์
ประสงค์ใช้ในครัวเรือน 
ประจําปีงบประมาณ 
2563

17,700

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมศักยภาพผู้นําและ
กลุ่ม อสม. ตําบลทุ่ง
ใหญ่ ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

749,605 749,605

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

137,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยขั้นต้นแก่
ประชาชน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูง
อายุ ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

12,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รักษ์น้ํา รัก
ป่า รักแผ่นดิน) 
ประจําปีงบประมาณ 
2563

67,000

โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
ใช้ในชีวิตประจําวันแก่
ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยขั้นต้นแก่
ประชาชน

25,000 25,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูง
อายุ ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

12,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,040,720 2,040,720

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รักษ์น้ํา รัก
ป่า รักแผ่นดิน) 
ประจําปีงบประมาณ 
2563

67,000

โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข

25,000 25,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
ใช้ในชีวิตประจําวันแก่
ประชาชน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

12,000 12,000

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

12,000 12,000

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

80,900 80,900

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 180,000 750,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,000 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 180,000 330,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000 30,000 365,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 300,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 40,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,423,575 2,423,575

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000 40,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 50,000 750,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอื่น 30,000 50,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน

โต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า

จอแสดงภาพ 4,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุดนตรี 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000 60,000

วัสดุสํานักงาน 170,000 380,000 600,000

วัสดุอื่น 20,000 35,000 135,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 110,000 160,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 10,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 700,000 960,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 13,000 23,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 73,000 73,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 3,500 3,500

โต๊ะทํางาน 5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 12,500 12,500

จอแสดงภาพ 4,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

44,000 22,000 66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

68,000 68,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

88,000 88,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000 8,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1

44,500 44,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1

50,000 30,000 80,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

10,000 10,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

15,200 15,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องสนามเด็ก
เล่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 13,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
ประเภทรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องปั้มลม 13,500

เครื่องเลื่อยองศา 6,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700 700

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องสนามเด็ก
เล่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

300,000 300,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 13,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

118,000 118,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
ประเภทรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

1,025,000 1,025,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องปั้มลม 13,500

เครื่องเลื่อยองศา 6,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดไมโครโฟน
แบบไร้สายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบชุด 
สําหรับห้องประชุม

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างโครงหลังคา
เหล็ก อบต.ทุ่งใหญ่

200,000

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
ไปสถานีสูบน้ํา (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 10)

500,000

ขยายไหล่ทาง ถนน 
คสล. ซอย 2 สายบ้าน
นายศักดิ์ ภักดิ์เกลี้ยง 
(บ้านโคกใต้ หมู่ที่ 15)

97,000

ขยายไหล่ทาง ถนน 
คสล.สายหน้าบ้านนาย
ทา กายชาติ ไปทางบ้าน
นางจุฬารัตน์ พลเสน 
(บ้านโคกใต้ หมู่ที่ 15)

99,000

โครงก่อสร้างถนน คสล
.สายหน้า รร.บ้านกระ
มอล - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่
ที่ 4 (บ้านกระมอล หมู่
ที่ 7)

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดไมโครโฟน
แบบไร้สายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบชุด 
สําหรับห้องประชุม

334,600 334,600

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 18,000 18,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างโครงหลังคา
เหล็ก อบต.ทุ่งใหญ่

200,000

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
ไปสถานีสูบน้ํา (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 10)

500,000

ขยายไหล่ทาง ถนน 
คสล. ซอย 2 สายบ้าน
นายศักดิ์ ภักดิ์เกลี้ยง 
(บ้านโคกใต้ หมู่ที่ 15)

97,000

ขยายไหล่ทาง ถนน 
คสล.สายหน้าบ้านนาย
ทา กายชาติ ไปทางบ้าน
นางจุฬารัตน์ พลเสน 
(บ้านโคกใต้ หมู่ที่ 15)

99,000

โครงก่อสร้างถนน คสล
.สายหน้า รร.บ้านกระ
มอล - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่
ที่ 4 (บ้านกระมอล หมู่
ที่ 7)

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนายเศษ วิ
มาลย์ ไปทางบ้านนาย
บุญถึง เมาหวล (บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ที่ 13)

143,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ดินแดงไปทางแยกดิน
แดงตําบลชํา (บ้านร่อง 
หมู่ที่ 2)

481,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นางทองโมล ยี่สุ่น (บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ที่ 13)

128,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นางเยี่ยน ศรีอุทุมพร ไป
ห้วยตะขบ (บ้านปะทาย 
หมู่ที่ 3)

156,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายพล คูณสุข ถึงนาย
เติม คืนผล

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนายเศษ วิ
มาลย์ ไปทางบ้านนาย
บุญถึง เมาหวล (บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ที่ 13)

143,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ดินแดงไปทางแยกดิน
แดงตําบลชํา (บ้านร่อง 
หมู่ที่ 2)

481,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นางทองโมล ยี่สุ่น (บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ที่ 13)

128,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นางเยี่ยน ศรีอุทุมพร ไป
ห้วยตะขบ (บ้านปะทาย 
หมู่ที่ 3)

156,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายพล คูณสุข ถึงนาย
เติม คืนผล

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายภานุวัฒน์ สนิทวิ
ชนันท์ (บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที่ 15)

204,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายยศ ครองเชื้อ

18,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายสุริยันต์ ยอดแก่น 
ไปหน้าวัดทุ่งประทาย 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 
13)

190,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางจันทร์ คูณพันธ์ 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 
13)

39,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
พนมดบ

350,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังวัดไปแยกโดนเอาว์ 
(บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6)

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายภานุวัฒน์ สนิทวิ
ชนันท์ (บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที่ 15)

204,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายยศ ครองเชื้อ

18,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นายสุริยันต์ ยอดแก่น 
ไปหน้าวัดทุ่งประทาย 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 
13)

190,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางจันทร์ คูณพันธ์ 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 
13)

39,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
พนมดบ

350,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังวัดไปแยกโดนเอาว์ 
(บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6)

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์ส  จุดที่  1

176,000

โครงการก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์ส  จุดที่  2

211,000

โครงการติดตั้งฝาปิดราง
ระบายน้ํา จากบ้านนาย
ริน ไสว ไปแม่สมร 
จินดาชาติ (บ้านโคกใต้
พัฒนา หมู่ที่ 14)

400,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําหนองซําใหญ่ (บ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4)

134,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างเสาธงชาติ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับงบ
ประมาณอุดหนุนการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
47 (พ.ศ.2563) 
"ศรีสะเกษเกมส์" และ
การแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
(พ.ศ.2564) "นคร
ลําดวนเกมส์" ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์ส  จุดที่  1

176,000

โครงการก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์ส  จุดที่  2

211,000

โครงการติดตั้งฝาปิดราง
ระบายน้ํา จากบ้านนาย
ริน ไสว ไปแม่สมร 
จินดาชาติ (บ้านโคกใต้
พัฒนา หมู่ที่ 14)

400,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําหนองซําใหญ่ (บ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4)

134,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างเสาธงชาติ 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับงบ
ประมาณอุดหนุนการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
47 (พ.ศ.2563) 
"ศรีสะเกษเกมส์" และ
การแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
(พ.ศ.2564) "นคร
ลําดวนเกมส์" ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการงานเทศกาลผล
ไม้และของดีกันทรลักษ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

20,000

โครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

โครงการจัดการแข่งขัน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร

20,000

โครงการจัดงาน “วัน
ท้องถิ่นไทย ประจําปี 
2563” อําเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอกันทรลักษ์ 
(ศป.ปส.อ.) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

งานปีใหม่และงาน
กาชาด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการงานเทศกาลผล
ไม้และของดีกันทรลักษ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

20,000

โครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

15,000 15,000

โครงการจัดการแข่งขัน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร

20,000

โครงการจัดงาน “วัน
ท้องถิ่นไทย ประจําปี 
2563” อําเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

3,000 3,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอกันทรลักษ์ 
(ศป.ปส.อ.) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

8,000 8,000

งานปีใหม่และงาน
กาชาด

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านกระมอล

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านโคก (อสพป.32)

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุ
ราษฎร์บํารุง)

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านปะทาย

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องตาซุน

อุดหนุนขยายเขตไฟ
ฟ้เพื่อการเกษตรสาย
หนองแสง - หนองบัว 
หมู่ที่ 6

95,300

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายโคก
ตลอด ถึงบ้านซําตะวัน 
(บ้านม่วง หมู่ที่ 5)

420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

20,000 20,000

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านกระมอล

376,000 376,000

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านโคก (อสพป.32)

1,000,000 1,000,000

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุ
ราษฎร์บํารุง)

892,000 892,000

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านปะทาย

644,000 644,000

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องตาซุน

824,000 824,000

อุดหนุนขยายเขตไฟ
ฟ้เพื่อการเกษตรสาย
หนองแสง - หนองบัว 
หมู่ที่ 6

95,300

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายโคก
ตลอด ถึงบ้านซําตะวัน 
(บ้านม่วง หมู่ที่ 5)

420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายชํา
มดถึงตําบลชํา หมู่ที่ 16

261,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สาย
โตนด (บ้านห้วยไม้งาม 
หมู่ที่ 11)

432,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายที่ทํา
การตํารวจชุมชนตําบล
ทุ่งใหญ่ – ตําบลรุง 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่
ที่ 16)

521,700

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายทุ่ง
โตนด หมู่ที่ 8

470,500

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายนาย
ศิลป์รัตน์ นาคชาติ ถึงไร่
นางบน (หมู่ที่ 17)

237,500

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้านทุ่ง
ใหญ่ ถึงแยกโดนอาวน์ 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4)

431,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายชํา
มดถึงตําบลชํา หมู่ที่ 16

261,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สาย
โตนด (บ้านห้วยไม้งาม 
หมู่ที่ 11)

432,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายที่ทํา
การตํารวจชุมชนตําบล
ทุ่งใหญ่ – ตําบลรุง 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่
ที่ 16)

521,700

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายทุ่ง
โตนด หมู่ที่ 8

470,500

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายนาย
ศิลป์รัตน์ นาคชาติ ถึงไร่
นางบน (หมู่ที่ 17)

237,500

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้านทุ่ง
ใหญ่ ถึงแยกโดนอาวน์ 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4)

431,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายโคก
ตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2 
หมู่ที่ 9)

500,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายห้วย
ตะขบ (บ้านปะทาย หมู่
ที่ 3)

343,500

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายห้วย
สะกุย (บ้านโคกเหนือ 
หมู่ที่ 12)

537,000

รวม 19,890,601 358,000 87,000 8,295,800 170,000 40,100 4,271,360 137,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายโคก
ตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2 
หมู่ที่ 9)

500,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายห้วย
ตะขบ (บ้านปะทาย หมู่
ที่ 3)

343,500

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายห้วย
สะกุย (บ้านโคกเหนือ 
หมู่ที่ 12)

537,000

รวม 512,900 15,754,290 1,001,000 19,373,715 69,891,966
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