
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

88,200

สมทบกองทุน สปสช. 70,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,927,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

145,990

สํารองจ่าย 611,220

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,022,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

88,200

สมทบกองทุน สปสช. 70,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,927,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

145,990

สํารองจ่าย 611,220

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,022,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,106,030 1,106,030
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 401,040 259,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

37,800 19,620

เงินเดือนพนักงาน 1,049,280 566,040

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 9,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 6,500 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 1,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 140,000 10,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 957,480 1,618,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 120,840 121,840

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

87,900 145,320

เงินเดือนพนักงาน 3,884,460 5,499,780

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 89,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

45,000 111,500

ค่าเช่าบ้าน 142,000 178,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

7,000 13,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 690,000 1,240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีและกีฬาพื้น
บ้านตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
ประจําป

100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําป

45,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  13:57:57 หน้า : 5/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 42,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีและกีฬาพื้น
บ้านตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
ประจําป

100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

230,000 280,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําป

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุ
การเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
เหมืองทวด(ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

66,300

โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุ
การเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

49,300

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อ
ควบคุมโรคพืช

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

24,900

โครงการฝึกอบรมชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุ
การเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
เหมืองทวด(ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

66,300

โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุ
การเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

49,300

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

350,000 350,000

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อ
ควบคุมโรคพืช

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

24,900

โครงการฝึกอบรมชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

116,670 116,670
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังหิน

14,690

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหมืองทวด

20,340

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

20,000

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีงานลอย
กระทง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังหิน

14,690

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหมืองทวด

20,340

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

20,000

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีงานลอย
กระทง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน ประจําป

142,100

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหมืองทวด

191,100

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 40,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 3,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 773,000

วัสดุการเกษตร 10,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 140,000 200,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน ประจําป

142,100

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหมืองทวด

191,100

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 126,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 165,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,000 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

105,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 773,000

วัสดุการเกษตร 20,000 80,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 350,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

12,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดํา  (18 
หน้า/นาที) ราคา 2,600 
บาท   จํานวน  2 เครื่อง

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว )

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน

637,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000 92,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 6,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดํา  (18 
หน้า/นาที) ราคา 2,600 
บาท   จํานวน  2 เครื่อง

5,200 5,200

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว )

17,000 17,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน

637,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเสาธง
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วัง
หิน

111,700

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย ต้นเหรียง-เจ๊
ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมคูระบายน้ํา
สายหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 
1)     หมู่ที่ 3

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายคลองช้าง (ช่วง
ที่ 2) หมู่ที่ 6

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบคลอง
ทวด  หมู่ที่ 1

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลุงปาน (ช่วงที่ 
2)หมู่ที่ 5

159,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเสาธง
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วัง
หิน

111,700

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย ต้นเหรียง-เจ๊
ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมคูระบายน้ํา
สายหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 
1)     หมู่ที่ 3

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายคลองช้าง (ช่วง
ที่ 2) หมู่ที่ 6

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบคลอง
ทวด  หมู่ที่ 1

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลุงปาน (ช่วงที่ 
2)หมู่ที่ 5

159,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลวงยูร(ช่วงที่ 1) 
หมู่ที่ 4

500,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

ปรับปรุงถนนรอบขุม
เหมือง หมู่ที่ 1

351,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา กรีฑา นัก
เรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนอําเภอ
บ้านนาสาร

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.

1,340,000

รวม 6,933,610 10,000 5,998,020 170,000 150,000 179,900 4,961,890 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลวงยูร(ช่วงที่ 1) 
หมู่ที่ 4

500,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

ปรับปรุงถนนรอบขุม
เหมือง หมู่ที่ 1

351,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา กรีฑา นัก
เรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนอําเภอ
บ้านนาสาร

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.

1,340,000

รวม 9,581,580 28,000,000
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