
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

50,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

340,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,560,360

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

289,550

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,212,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

50,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

340,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,560,360

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

289,550

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,212,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,859,580 2,859,580
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 366,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

25,380

เงินเดือนพนักงาน 1,350,000

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,000,000

ค่าเช่าบ้าน 16,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,836,000 2,117,196 4,319,196

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,540 67,540

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

204,000 24,000 253,380

เงินเดือนพนักงาน 2,397,070 4,931,940 8,679,010

เงินวิทยฐานะ 246,910 246,910

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 174,000 258,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,800 112,000 166,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

346,135 352,970 1,699,105

ค่าเช่าบ้าน 48,000 252,000 316,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 90,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 110,000 340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ค่าใช่จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

120,000

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

216,000 648,000 216,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

972,000 972,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 30,000 30,000

ค่าใช่จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์

50,000 50,000

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

120,000

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

216,000 324,000 1,620,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ)

50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

63,000 63,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 
ประจําปงบประมาณ 
2564

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

30,000

ค่าใช่จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 
ประจําปงบประมาณ 
2564

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

130,000 80,000 240,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

130,000 80,000 240,000

ค่าใช่จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 
2564

โครงการทุ่งใหญ่ตําบล
สะอาด ประจําปงบ
ประมาณ 2564

30,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ 
อบต.

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในเด็กก่อนวัยอัน
ควร ประจําปงบ
ประมาณ 2564

12,000

โครงการฝึกอบรมการ
ไถกลบตอซัง

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําน้ํายาอเนกประสงค์
ประสงค์ใช้ในครัวเรือน 
ประจําปงบประมาณ 
2563

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 
2564

900,000 900,000

โครงการทุ่งใหญ่ตําบล
สะอาด ประจําปงบ
ประมาณ 2564

30,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ 
อบต.

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในเด็กก่อนวัยอัน
ควร ประจําปงบ
ประมาณ 2564

12,000

โครงการฝึกอบรมการ
ไถกลบตอซัง

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําน้ํายาอเนกประสงค์
ประสงค์ใช้ในครัวเรือน 
ประจําปงบประมาณ 
2563

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นใน
ชุมชน ประจําปงบ
ประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ ประจําป
งบประมาณ 2564

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูง
อายุ ประจําปงบ
ประมาณ 2564

12,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นใน
ชุมชน ประจําปงบ
ประมาณ 2564

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ ประจําป
งบประมาณ 2564

320,800 320,800

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

11,000 11,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูง
อายุ ประจําปงบ
ประมาณ 2564

12,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,880,390 1,880,390
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

53,000

โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข ประจําปงบ
ประมาณ 2564

โครงการอบรมเลี้ยงโค
ขุน

44,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ เรื่องขับรถรู้กฎ ลด
อุบัติเหตุ ประจําปงบ
ประมาณ 2564

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
ในชีวิตประจําวันแก่
ประชาชน ประจําปงบ
ประมาณ 2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

53,000

โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข ประจําปงบ
ประมาณ 2564

30,000 30,000

โครงการอบรมเลี้ยงโค
ขุน

44,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ เรื่องขับรถรู้กฎ ลด
อุบัติเหตุ ประจําปงบ
ประมาณ 2564

30,000 30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
ในชีวิตประจําวันแก่
ประชาชน ประจําปงบ
ประมาณ 2564

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  15:07:45 หน้า : 14/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลป
ใหม่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

9,800 9,800

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลป
ใหม่

9,800 9,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 50,000 130,000 810,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,000 33,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 100,000 220,000

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000 255,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 30,000 110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,311,750 2,311,750

วัสดุการเกษตร 30,000 20,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 100,000

วัสดุอื่น 30,000 10,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 108,000 96,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 30,650

เก้าอี้ประชุม/สัมมนา

เครื่องถ่ายเอกสาร

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน

จัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่ง
ยาวสําหรับทานอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุดนตรี 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 60,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 170,000 230,000 520,000

วัสดุอื่น 50,000 105,000 195,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 90,000 130,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 10,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 900,000 1,304,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 13,000 18,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 51,850 82,100 164,600

เก้าอี้ประชุม/สัมมนา 42,500 42,500

เครื่องถ่ายเอกสาร 180,000 180,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน

104,200 104,200

จัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่ง
ยาวสําหรับทานอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

36,000 36,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพับอเนกประสงค์

โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ถังเก็บน้ํา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 37,500 37,500

โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

11,000 11,000

ถังเก็บน้ํา 8,300 8,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

34,000 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

22,000 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500 7,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

66,000 66,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

5,200 5,200

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

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

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น้ําสแตนเลส

เครื่องซักผ้า

เตาแก๊ส

ถังต้มน้ําไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างก่อ
สร้างถนน คสล.สายสระ
กระเบา (บ้านปะทาย 
หมู่ที่ 3)

489,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบหนองชําใหญ่ 
หมู่ที่ 4 (บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 4)

498,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนายสมควร  
วิลัย (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

148,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนายสุภาพ ขุ
ขันเขต ไปไร่นายเสริม 
(บ้านกระมอล หมู่ที่ 7)

498,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น้ําสแตนเลส 11,000 11,000

เครื่องซักผ้า 36,000 36,000

เตาแก๊ส 19,800 19,800

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 13,000 13,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างก่อ
สร้างถนน คสล.สายสระ
กระเบา (บ้านปะทาย 
หมู่ที่ 3)

489,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบหนองชําใหญ่ 
หมู่ที่ 4 (บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 4)

498,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนายสมควร  
วิลัย (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

148,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนายสุภาพ ขุ
ขันเขต ไปไร่นายเสริม 
(บ้านกระมอล หมู่ที่ 7)

498,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสายกลางบ้าน
โคก (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

497,400

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างโรงเรียน
บ้านทุ่งใหญ่ฯ (บ้านทุ่ง
ใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกตลอด 
(บ้านทุ่งใหญ่ 2 หมู่ที่ 9)

500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายตาแบน (บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11)

496,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางที่ทําการ
ตํารวจชุมชน-ตําบลรุง 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่
ที่ 16)

498,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางบ้านม่วง
ไปบ้านปะทาย หมู่ที่ 3 
บ้านม่วง หมู่ที่ 5 (บ้าน
ม่วง หมู่ที่ 5)

492,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสายกลางบ้าน
โคก (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

497,400

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างโรงเรียน
บ้านทุ่งใหญ่ฯ (บ้านทุ่ง
ใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกตลอด 
(บ้านทุ่งใหญ่ 2 หมู่ที่ 9)

500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายตาแบน (บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11)

496,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางที่ทําการ
ตํารวจชุมชน-ตําบลรุง 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่
ที่ 16)

498,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางบ้านม่วง
ไปบ้านปะทาย หมู่ที่ 3 
บ้านม่วง หมู่ที่ 5 (บ้าน
ม่วง หมู่ที่ 5)

492,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนางอุทัง เรียบ
คลองส่งน้ํา บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 10

499,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายธาดา 
สินพวงยิ้ม ไปทางลาด
ยาง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 16)

498,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายไปดินแดงถึง
แยกตําบลชํา หมู่ที่ 2

498,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสายดินแดง
เชื่อมต่อตําบลชํา (บ้าน
โคกใหม่ หมู่ที่ 15)

496,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลังวัด ไป
แยกโดนเอาว์ (บ้านผือ
เก่า หมู่ที่ 6)

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนางอุทัง เรียบ
คลองส่งน้ํา บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 10

499,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายธาดา 
สินพวงยิ้ม ไปทางลาด
ยาง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 16)

498,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายไปดินแดงถึง
แยกตําบลชํา หมู่ที่ 2

498,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสายดินแดง
เชื่อมต่อตําบลชํา (บ้าน
โคกใหม่ หมู่ที่ 15)

496,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลังวัด ไป
แยกโดนเอาว์ (บ้านผือ
เก่า หมู่ที่ 6)

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางนา นางทองนาค 
หอมคํา ถึงนางศรีนวล 
ปานประชาติ (บ้านทุ่ง
ใหญ่ 2 หมู่ที่ 9)

387,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางนานายนิยม วิลัย 
ไปนายอุดม วันศรี (บ้าน
ทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

494,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางนายเทือน สีสวย – 
ถนนหลังวัด (บ้านผือ
เก่า หมู่ที่ 6)

452,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางหน้าวัด – นายตุ๋ย 
ลาพันธ์ (บ้านผือเก่า หมู่
ที่ 6)

43,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ่งนาชํา (บ้านตาซุน หมู่
ที่ 8)

481,300

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  15:07:45 หน้า : 27/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางนา นางทองนาค 
หอมคํา ถึงนางศรีนวล 
ปานประชาติ (บ้านทุ่ง
ใหญ่ 2 หมู่ที่ 9)

387,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางนานายนิยม วิลัย 
ไปนายอุดม วันศรี (บ้าน
ทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

494,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางนายเทือน สีสวย – 
ถนนหลังวัด (บ้านผือ
เก่า หมู่ที่ 6)

452,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางหน้าวัด – นายตุ๋ย 
ลาพันธ์ (บ้านผือเก่า หมู่
ที่ 6)

43,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ่งนาชํา (บ้านตาซุน หมู่
ที่ 8)

481,300

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  15:07:45 หน้า : 28/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางภายในหมู่บ้าน 
สายนางภู หาญชัย ถึง
นางรัตนา วันศรี (บ้าน
ทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9)

110,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติด
คอนกรีตสายบ้านโคก
ใต้พัฒนา หมู่ที่ 14

494,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติด
คอนกรีตสายบ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ที่ 13

494,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติด
คอนกรีตสายหน้าวัดป่า
บ้านม่วง หมู่ที่ 5

494,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางภายในหมู่บ้าน 
สายนางภู หาญชัย ถึง
นางรัตนา วันศรี (บ้าน
ทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9)

110,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติด
คอนกรีตสายบ้านโคก
ใต้พัฒนา หมู่ที่ 14

494,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติด
คอนกรีตสายบ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ที่ 13

494,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติด
คอนกรีตสายหน้าวัดป่า
บ้านม่วง หมู่ที่ 5

494,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง 500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขับเคลื่อนศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและความ
ปลอดภัยทางถนน 
ประจําปงบประมาณ 
2564

โครงการงานเทศกาลผล
ไม้และของดีกันทรลักษ์ 
ประจําป พ.ศ. 2564

20,000

โครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

โครงการจัดการแข่งขัน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง 500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขับเคลื่อนศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและความ
ปลอดภัยทางถนน 
ประจําปงบประมาณ 
2564

5,000 5,000

โครงการงานเทศกาลผล
ไม้และของดีกันทรลักษ์ 
ประจําป พ.ศ. 2564

20,000

โครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

15,000 15,000

โครงการจัดการแข่งขัน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านกระมอ
ล

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ม่วง (คุรุราษฎร์บํารุง)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านปะทาย

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านร่องตา
ซุน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสาย นาง
วันเพ็ญ แสงทอง - นาม
โฮม บุตรมณี บ้านโคก
เหนือ หมู่ที่ 12

98,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านกระมอ
ล

376,000 376,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32)

900,000 900,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ม่วง (คุรุราษฎร์บํารุง)

904,000 904,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านปะทาย

572,000 572,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนบ้านร่องตา
ซุน

768,000 768,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสาย นาง
วันเพ็ญ แสงทอง - นาม
โฮม บุตรมณี บ้านโคก
เหนือ หมู่ที่ 12

98,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายห้วย
สะกุย บ้านโคกเหนือ 
หมู่ที่ 12

400,000

อุดหนุนโครงการการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปงบประมาณ 
2564

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
(สถานที่กลาง) ในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปงบประมาณ 
2564

รวม 20,412,710 584,000 74,000 10,062,900 40,000 66,000 5,084,830 389,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายห้วย
สะกุย บ้านโคกเหนือ 
หมู่ที่ 12

400,000

อุดหนุนโครงการการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปงบประมาณ 
2564

5,000 5,000

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
(สถานที่กลาง) ในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปงบประมาณ 
2564

20,000 20,000

รวม 15,049,905 643,600 17,005,846 69,412,791

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  15:07:45 หน้า : 36/36


