
แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,094,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,113,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 634,339

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

604,376

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง      

      และพนักงานจ้าง
ซึ่งถึงแกความตายใน
ระหวางเดินทางไป
ราชการ

20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,094,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,113,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 634,339

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

604,376

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง      

      และพนักงานจ้าง
ซึ่งถึงแกความตายใน
ระหวางเดินทางไป
ราชการ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินคาทําขวัญข้า
ราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างซึ่งได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะการปฏิบัติใน
หน้าที่

20,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลวัง
ดาล

100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อปท. 
(สปสช.)

338,940

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินคาทําขวัญข้า
ราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างซึ่งได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะการปฏิบัติใน
หน้าที่

20,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลวัง
ดาล

100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อปท. 
(สปสช.)

338,940

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,326,920

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,673,660 1,558,680 1,030,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

129,000 50,000 21,420

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,395,000 1,223,600 580,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

185,000 48,000 55,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,200,000 30,000 300,000 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,326,920

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,262,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

200,420

เงินประจําตําแหนง 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,198,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

288,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,730,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 50,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 500,000 430,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน

10,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 20,000 20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน

350,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

500,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

130,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 930,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน

10,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

140,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน

350,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

500,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

210,000 30,000 40,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และพัฒนารายได้

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 350,000 170,000 50,000

คาใช้จายในการฝึก
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

80,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

280,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และพัฒนารายได้

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 570,000

คาใช้จายในการฝึก
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

80,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)

50,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก          
          คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเว้นคาเชาบ้าน) คา
โฆษณาและเผยแพร 
(รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน 
คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คา
จ้างเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กร

10,000

วันที่พิมพ์ : 9/3/2565  13:12:22 หน้า : 11/38



งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก          
          คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเว้นคาเชาบ้าน) คา
โฆษณาและเผยแพร 
(รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน 
คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คา
จ้างเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กร

10,000
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ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ

คาใช้จายตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารสถานศึกษา

661,925

คาใช้จายตามโครงการ
คายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลวังดาล

120,000

คาใช้จายตามโครงการ
จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
เล็ก

10,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุสําหรับเด็กและ
เยาวชนในตําบลวังดาล

50,000

โครงการอบรมเยาวชน
ยุคใหมหางไกลยาเสพ
ติด

100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภายในตําบลวังดาล

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
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ปกครองสวนท้องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ

คาใช้จายตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารสถานศึกษา

661,925

คาใช้จายตามโครงการ
คายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลวังดาล

120,000

คาใช้จายตามโครงการ
จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
เล็ก

10,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุสําหรับเด็กและ
เยาวชนในตําบลวังดาล

50,000

โครงการอบรมเยาวชน
ยุคใหมหางไกลยาเสพ
ติด

100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภายในตําบลวังดาล

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
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ปณิธานศาสตราจาย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตยราชนารี

100,000

คาใช้จายในการบริการ
ทําลายและกําจัดขยะ
มูลฝอย

200,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การโครงการจังหวัด
สะอาด
เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินการ
โครงการจังหวัดสะอาด  
  
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565)   หน้าที่ 
129 ลําดับที่ 1

70,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมและประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกราษฎรในตําบลวัง
ดาล

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาภายในตําบลวังดาล 
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ปณิธานศาสตราจาย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตยราชนารี

100,000

คาใช้จายในการบริการ
ทําลายและกําจัดขยะ
มูลฝอย

200,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การโครงการจังหวัด
สะอาด
เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินการ
โครงการจังหวัดสะอาด  
  
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565)   หน้าที่ 
129 ลําดับที่ 1

70,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมและประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกราษฎรในตําบลวัง
ดาล

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาภายในตําบลวังดาล 
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และเป็นคาใช้จายใน
การสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงภายนอก (หนวย
ราชการหรือเอกชนเป็น
ผู้จัดการแขงขัน)

120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแหงชาติ 
ประจําป 2565

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2565

100,000

โครงการการปลูกป่า
ชุมชน ปลูกหญ้าแฝก  
คาจ้างทําแนวกันไฟ 
ภายในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลวังดาล

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 270,000 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,264,300

วัสดุยานพาหนะและขนสง 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 370,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 10,000 60,000
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และเป็นคาใช้จายใน
การสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงภายนอก (หนวย
ราชการหรือเอกชนเป็น
ผู้จัดการแขงขัน)

120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแหงชาติ 
ประจําป 2565

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2565

100,000

โครงการการปลูกป่า
ชุมชน ปลูกหญ้าแฝก  
คาจ้างทําแนวกันไฟ 
ภายในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 370,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,314,300

วัสดุยานพาหนะและขนสง 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 380,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000
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วัสดุอื่น 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 70,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 49,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 47,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)

854,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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วัสดุอื่น 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 70,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 49,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 47,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)

854,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
*

22,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

17,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบติดผนัง      
จํานวน 1 เครื่อง

25,300

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 
แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและติดตั้งเครื่อง
ตัดหญ้าไหลทาง จํานวน 
1 คัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านวังดาล  หมูที่ 10 
ตําบลวังดาล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
*

22,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

17,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบติดผนัง      
จํานวน 1 เครื่อง

25,300

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 
แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและติดตั้งเครื่อง
ตัดหญ้าไหลทาง จํานวน 
1 คัน

1,000,000 1,000,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านวังดาล  หมูที่ 10 
ตําบลวังดาล

218,000 218,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอางเก็บน้ํา
หนองโคลน หมูที่ 10 
ตําบลวังดาล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายจํานง  ภู
เดช หมูที่ 5 ตําบลวัง
ดาล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสมหมาย  
แปลงสาร หมูที่ 13 
ตําบลวังดาล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านตะเคียนทอง  หมูที่ 
6 ตําบลวังดาล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางพิมพิลาลัย   
กําลังดี  หมูที่ 12 ตําบล
วังดาล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอางเก็บน้ํา
หนองโคลน หมูที่ 10 
ตําบลวังดาล

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายจํานง  ภู
เดช หมูที่ 5 ตําบลวัง
ดาล

382,000 382,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสมหมาย  
แปลงสาร หมูที่ 13 
ตําบลวังดาล

382,000 382,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านตะเคียนทอง  หมูที่ 
6 ตําบลวังดาล

382,000 382,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางพิมพิลาลัย   
กําลังดี  หมูที่ 12 ตําบล
วังดาล

382,000 382,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางมาลี  จีนทํา 
หมูที่ 10 ตําบลวังดาล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายแทน  ปัทมะ
เกตุ หมูที่ 11 ตําบลวัง
ดาล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านวังปรู หมูที่ 8 
ตําบลวังดาล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านวังสีทาถึงบ้านวัง
หวาย หมูที่ 4 ตําบลวัง
ดาล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนกมลโรจน์ หมูที่ 2 
ตําบลวังดาล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางมาลี  จีนทํา 
หมูที่ 10 ตําบลวังดาล

430,000 430,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายแทน  ปัทมะ
เกตุ หมูที่ 11 ตําบลวัง
ดาล

382,000 382,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านวังปรู หมูที่ 8 
ตําบลวังดาล

382,000 382,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านวังสีทาถึงบ้านวัง
หวาย หมูที่ 4 ตําบลวัง
ดาล

382,000 382,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนกมลโรจน์ หมูที่ 2 
ตําบลวังดาล

380,000 380,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านวังดาล 
บริเวณบ้านนายบุญมาก 
 นงค์พรมมา หมูที่ 10 
ตําบลวังดาล

โครงการกอสร้างระบบ
ทอสงน้ําสําหรับประปา
หมูบ้าน  หมูที่ 7 ตําบล
วังดาล

โครงการกอสร้างระบบ
ทอสงน้ําสําหรับประปา
หมูบ้าน หมูที่ 16 ตําบล
วังดาล

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน  
หมูที่ 14 ตําบลวังดาล

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน  
หมูที่ 16 ตําบลวังดาล

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 15 ตําบลวังดาล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านวังดาล 
บริเวณบ้านนายบุญมาก 
 นงค์พรมมา หมูที่ 10 
ตําบลวังดาล

170,000 170,000

โครงการกอสร้างระบบ
ทอสงน้ําสําหรับประปา
หมูบ้าน  หมูที่ 7 ตําบล
วังดาล

493,000 493,000

โครงการกอสร้างระบบ
ทอสงน้ําสําหรับประปา
หมูบ้าน หมูที่ 16 ตําบล
วังดาล

327,000 327,000

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน  
หมูที่ 14 ตําบลวังดาล

380,000 380,000

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน  
หมูที่ 16 ตําบลวังดาล

66,700 66,700

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 15 ตําบลวังดาล

140,000 140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 3 ตําบลวังดาล

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน
หมูที่ 1 ตําบลวังดาล

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านโนนโพธิ์ บ้าน
หนองตาสา หมูที่ 9 
ตําบลวังดาล

โครงการวางรางระบาย
น้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปด 
บริเวณบ้านนางเฉลา - 
บ้านนายเฉียบ หมูที่ 15 
ตําบลวังดาล

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 1 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 10 ตําบลวังดาล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 3 ตําบลวังดาล

380,000 380,000

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในหมูบ้าน
หมูที่ 1 ตําบลวังดาล

380,000 380,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านโนนโพธิ์ บ้าน
หนองตาสา หมูที่ 9 
ตําบลวังดาล

380,000 380,000

โครงการวางรางระบาย
น้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปด 
บริเวณบ้านนางเฉลา - 
บ้านนายเฉียบ หมูที่ 15 
ตําบลวังดาล

243,000 243,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 1 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 10 ตําบลวังดาล

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 11 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 12 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 13 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 14 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 15 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 16 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 2 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 3 ตําบลวังดาล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 11 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 12 ตําบลวังดาล

100,000 100,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 13 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 14 ตําบลวังดาล

100,000 100,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 15 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 16 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 2 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 3 ตําบลวังดาล

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 5 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 6 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 7 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 8 ตําบลวังดาล

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 9 ตําบลวังดาล

โครงการปรับเกรดถนน
ภายในตําบลวังดาล 
ตั้งแตหมูที่ 1 ถึงหมูที่ 
16 ตําบลวังดาล

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 5 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 6 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 7 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 8 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 9 ตําบลวังดาล

50,000 50,000

โครงการปรับเกรดถนน
ภายในตําบลวังดาล 
ตั้งแตหมูที่ 1 ถึงหมูที่ 
16 ตําบลวังดาล

200,000 200,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา k) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตตําบลวัง
ดาล

2,247,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 9/3/2565  13:12:22 หน้า : 35/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา k) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตตําบลวัง
ดาล

2,247,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ้าน 
หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 16 หมู
บ้านละ 20,000 บาท 
เพื่อดําเนินโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 

- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 
2564
      - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
      - เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2565) 
หน้าที่124 -126  ลําดับ
ที่3 - 18

320,000

รวม 17,169,255 16,878,500 350,000 8,020,505 510,000 2,818,840 140,000 400,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ้าน 
หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 16 หมู
บ้านละ 20,000 บาท 
เพื่อดําเนินโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 

- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 
2564
      - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
      - เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2565) 
หน้าที่124 -126  ลําดับ
ที่3 - 18

320,000

รวม 9,111,700 120,000 55,518,800
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