
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลวังดาล

100,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

338,940

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

269,735

สํารองจ่าย 659,165

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลวังดาล

100,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

338,940

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

269,735

สํารองจ่าย 659,165

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,923,200 2,923,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

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 400,000 950,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 30,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

56,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 600,000 1,630,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

180,000 6,000 300,000 17,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 250,000 310,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 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 1,040,600 2,390,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 170,000 200,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

140,000 256,000

เงินเดือนพนักงาน 4,390,000 6,620,000

เงินประจําตําแหน่ง 216,000 300,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 138,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

500,000 1,003,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 250,000 910,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้าที่  
71     ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

1,004,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้าที่  
71     ลําดับที่ 2

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

495,000 495,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

1,004,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตตําบลวัง
ดาล  ดังนี้
   1.วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จํานวน 
3,000 โด๊ส  
   2.เข็มฉีดยา เบอร์ 23
 จํานวน 3,000 อัน       
                         
   3.ถุงมือ เบอร์ M 
จํานวน 8 กล่อง 
   4.กระบอกฉีด  ขนาด 
3 ซีซี  จํานวน 300 อัน

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตตําบลวัง
ดาล  ดังนี้
   1.วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จํานวน 
3,000 โด๊ส  
   2.เข็มฉีดยา เบอร์ 23
 จํานวน 3,000 อัน       
                         
   3.ถุงมือ เบอร์ M 
จํานวน 8 กล่อง 
   4.กระบอกฉีด  ขนาด 
3 ซีซี  จํานวน 300 อัน

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลวัง
ดาลประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ 
ค่าเอกสารค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และจําเป็น
ในการจัดฝึกอบรม 
 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  
 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้า 64 
 ลําดับที่ 9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลวัง
ดาลประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ 
ค่าเอกสารค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และจําเป็น
ในการจัดฝึกอบรม 
 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  
 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้า 64 
 ลําดับที่ 9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจัดประชุม
ผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้า 44  
      ลําดับที่ 11

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในตําบลวังดาล 
และเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งภายนอก(หน่วย
ราชการหรือเอกชนเป็น
ผู้จัดการแข่งขัน)

200,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  14:41:55 หน้า : 11/64



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจัดประชุม
ผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้า 44  
      ลําดับที่ 11

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในตําบลวังดาล 
และเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งภายนอก(หน่วย
ราชการหรือเอกชนเป็น
ผู้จัดการแข่งขัน)

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน
นิทรรศการ ประกวด
การแข่งขันค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬานักเรียน
และเยาวชนและ
ประชาชน   
       เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า 63   ลําดับที่ 1

20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง   
   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า 67 ลําดับที่ 4

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน
นิทรรศการ ประกวด
การแข่งขันค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬานักเรียน
และเยาวชนและ
ประชาชน   
       เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า 63   ลําดับที่ 1

20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง   
   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า 67 ลําดับที่ 4

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564)  
หน้า 67  ลําดับที่ 3

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ   
 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้า 64  
ลําดับที่  10

100,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  14:41:55 หน้า : 15/64



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564)  
หน้า 67  ลําดับที่ 3

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ   
 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้า 64  
ลําดับที่  10

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการเลือก
ตั้งสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น(กรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่างและกรณี
ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหม่)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการเลือก
ตั้งสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น(กรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่างและกรณี
ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหม่)

800,000 800,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  14:41:55 หน้า : 18/64



งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ        ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
สัมมนาของนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและ พนักงานจ้าง 
   
        เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ        ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
สัมมนาของนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและ พนักงานจ้าง 
   
        เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  14:41:55 หน้า : 20/64



จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
        เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564)     
   หน้าที่  71   ลําดับที่ 
2

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและชุดปฏิบัติ
การกู้ชีพ กู้ภัยของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล
      เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
      เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 –  พ.ศ. 2564) 
หน้า 66   ลําดับที่ 3

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมกลุ่ม
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จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
        เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564)     
   หน้าที่  71   ลําดับที่ 
2

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและชุดปฏิบัติ
การกู้ชีพ กู้ภัยของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล
      เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
      เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 –  พ.ศ. 2564) 
หน้า 66   ลําดับที่ 3

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมกลุ่ม
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อาชีพเกษตรภายใน
ตําบลวังดาล
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ
.ศ. 2564) หน้า 36  
ลําดับที่ 2

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตาม
โครงการเยาวชนยุคใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 
ประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นในการ
ฝึกอบรม

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมทีมงาน
กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล
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อาชีพเกษตรภายใน
ตําบลวังดาล
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ
.ศ. 2564) หน้า 36  
ลําดับที่ 2

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตาม
โครงการเยาวชนยุคใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 
ประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นในการ
ฝึกอบรม

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมทีมงาน
กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล
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      เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
       เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า 66   ลําดับที่ 4

40,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและ พนักงานจ้าง 
  
     เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
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      เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
       เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า 66   ลําดับที่ 4

40,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและ พนักงานจ้าง 
  
     เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

400,000 400,000
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อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
     เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้าที่ 71  ลําดับที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
สัมมนา และการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  ของ
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียน
ต่างๆ

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง  และค่าเดินทางไป
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อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
     เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้าที่ 71  ลําดับที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
สัมมนา และการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  ของ
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียน
ต่างๆ

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง  และค่าเดินทางไป
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ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง และค่าเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ- เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

40,000
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ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง และค่าเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ- เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

40,000
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จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมให้ความ
รู้ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการควบคุมโรค
ในท้องถิ่นและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ให้แก่
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและ พนักงานจ้าง 
อาสาสมัครสาธารณสุข
และผู้นํา     หมู่บ้าน  
       เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  14:41:56 หน้า : 31/64



จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมให้ความ
รู้ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการควบคุมโรค
ในท้องถิ่นและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ให้แก่
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและ พนักงานจ้าง 
อาสาสมัครสาธารณสุข
และผู้นํา     หมู่บ้าน  
       เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง

400,000 400,000
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มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
        เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้าที่ 72   ลําดับที่ 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํายาพ่น
หมอกควันกําจัดยุงลาย
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออกในพื้นที่
ตําบลวังดาล

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 330,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 72,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,382,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 65,000
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มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
        เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้าที่ 72   ลําดับที่ 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํายาพ่น
หมอกควันกําจัดยุงลาย
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออกในพื้นที่
ตําบลวังดาล

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 340,000 670,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 72,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250,000 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 420,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 310,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,382,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 216,000 331,000
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วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   
จํานวน  1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 10 เครื่อง ดังนี้

440,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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วัสดุอื่น 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 360,000 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 21,000 21,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 17,000 17,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   
จํานวน  1 เครื่อง

16,000 16,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 10 เครื่อง ดังนี้

440,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์

1,000,000 1,000,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมอง แบบที่ 
2 สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป ราคา 96,000 บาท  
จํานวน 2 เครื่อง

192,000

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร 
แบบที่ 2 สําหรับใช้ใน
งานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์
ภาพ จํานวน 4 เครื่องๆ 
ละ 49,000 บาท  รวม 
196,000 บาท

196,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี  (LED TV)   ขนาด 
40 นิ้ว  จํานวน  1 
เครื่อง

17,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมอง แบบที่ 
2 สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป ราคา 96,000 บาท  
จํานวน 2 เครื่อง

192,000

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร 
แบบที่ 2 สําหรับใช้ใน
งานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์
ภาพ จํานวน 4 เครื่องๆ 
ละ 49,000 บาท  รวม 
196,000 บาท

196,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี  (LED TV)   ขนาด 
40 นิ้ว  จํานวน  1 
เครื่อง

17,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 16 
ช่อง จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 64,000 บาท

64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 16 
ช่อง จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 64,000 บาท

64,000
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล มี
คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ดังนี้               
         
              1) เป็น
กล้องคอมแพค 
(Compact Digital 
Camera)
              2) ความ
ละเอียดที่กําหนดเป็น
ความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ ( Image 
Sensor)
               3) มีระบบ
แฟลชในตัว
               4) สามารถ
ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวก
เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน
                5) 
สามารถโอนถ่ายข้อมูล
จากกล้องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้
                6) มี
กระเป๋าบรรจุกล้อง
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล มี
คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ดังนี้               
         
              1) เป็น
กล้องคอมแพค 
(Compact Digital 
Camera)
              2) ความ
ละเอียดที่กําหนดเป็น
ความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ ( Image 
Sensor)
               3) มีระบบ
แฟลชในตัว
               4) สามารถ
ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวก
เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน
                5) 
สามารถโอนถ่ายข้อมูล
จากกล้องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้
                6) มี
กระเป๋าบรรจุกล้อง

19,300 19,300
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                   - เป็น
ไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561
                   - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ
.ศ. 2564) หน้าที่ 59 
ลําดับที่ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงก่อสร้างถังพักน้ํา
ใสระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณด้านหลังที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล

253,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 10 ตําบลวังดาล

366,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 11 สายโคกก่อง ซอย 
1 ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 12 สายบ้านโคก  
ตําบลวังดาล

360,000

โครงการก่อสร้างถนน
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                   - เป็น
ไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561
                   - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ
.ศ. 2564) หน้าที่ 59 
ลําดับที่ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงก่อสร้างถังพักน้ํา
ใสระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณด้านหลังที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล

253,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 10 ตําบลวังดาล

366,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 11 สายโคกก่อง ซอย 
1 ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 12 สายบ้านโคก  
ตําบลวังดาล

360,000

โครงการก่อสร้างถนน
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คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 2 สายบ้านหนองไผ่  
ตําบลวังดาล

388,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13  สายบ้านบวกหมู 
ตําบลวังดาล

366,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 16 สายบ้านหนองอีจู้ 
            ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5  สายบ้านปากลัด 
ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 สายบ้านตะเคียน
ทอง ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 สายเลียบคลองตะ
กุดอ้อม     ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 สายทางลงหนอง
แขนนาง ตําบลวังดาล

354,500
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คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 2 สายบ้านหนองไผ่  
ตําบลวังดาล

388,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13  สายบ้านบวกหมู 
ตําบลวังดาล

366,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 16 สายบ้านหนองอีจู้ 
            ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5  สายบ้านปากลัด 
ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 สายบ้านตะเคียน
ทอง ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 สายเลียบคลองตะ
กุดอ้อม     ตําบลวังดาล

354,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 สายทางลงหนอง
แขนนาง ตําบลวังดาล

354,500
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โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตพลังงานทดแทน 
(แสงอาทิตย์) เพื่อผลิต
น้ําประปา       หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ตําบลวังดาล

495,000

โครงการขุดขยายสระ
น้ําด้านหลังที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล หมู่ที่ 10

470,000

โครงการขุดขยายสระ
น้ําศาลปู่ตา หมู่ที่ 14 
ตําบลวังดาล

470,000

โครงการค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 1 สายฝายคลอง
ยาง               ตําบล
วังดาล

366,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ใน หมู่ที่ 16 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 1  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 10  ตําบลวัง
ดาล

100,000
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โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตพลังงานทดแทน 
(แสงอาทิตย์) เพื่อผลิต
น้ําประปา       หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ตําบลวังดาล

495,000

โครงการขุดขยายสระ
น้ําด้านหลังที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล หมู่ที่ 10

470,000

โครงการขุดขยายสระ
น้ําศาลปู่ตา หมู่ที่ 14 
ตําบลวังดาล

470,000

โครงการค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 1 สายฝายคลอง
ยาง               ตําบล
วังดาล

366,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ใน หมู่ที่ 16 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 1  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 10  ตําบลวัง
ดาล

100,000
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โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 10  ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 11 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 12 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 13 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 14 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 15 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 2  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 3  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
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โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 10  ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 11 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 12 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 13 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 14 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 15 ตําบลวัง
ดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 2  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 3  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
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ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 5  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 6  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 7  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 8  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 9  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ํา
หนองโคลน หมู่ที่ 10 
ตําบลวังดาล

200,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ท่อน้ําประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ตําบลวังดาล

227,400

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 15  บ้าน
เกาะแดง ตําบลวังดาล

480,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 
บ้านหนองตาสา ตําบล

493,000
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ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 5  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 6  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 7  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 8  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนลูกรังสายภาย
ในหมู่ที่ 9  ตําบลวังดาล

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ํา
หนองโคลน หมู่ที่ 10 
ตําบลวังดาล

200,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ท่อน้ําประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ตําบลวังดาล

227,400

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 15  บ้าน
เกาะแดง ตําบลวังดาล

480,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 
บ้านหนองตาสา ตําบล

493,000
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วังดาล

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมบ่อพักภายใน
หมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 
ตําบลวังดาล

493,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถสําหรับผู้มา
ติดต่อราชการและเจ้า
หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดาล

328,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดาล 
หมู่ที่ 10   ตําบลวังดาล

123,700

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
โรงจอดรถบริเวณด้าน
ข้างอาคารศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาลหมู่ที่ 
10 ตําบลวังดาล

128,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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วังดาล

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมบ่อพักภายใน
หมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 
ตําบลวังดาล

493,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถสําหรับผู้มา
ติดต่อราชการและเจ้า
หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดาล

328,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดาล 
หมู่ที่ 10   ตําบลวังดาล

123,700

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
โรงจอดรถบริเวณด้าน
ข้างอาคารศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาลหมู่ที่ 
10 ตําบลวังดาล

128,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 หมู่
บ้านละ 20,000 บาท 
เพื่อดําเนินโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
       เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
       เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า 42   ลําดับที่ 1

320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 หมู่
บ้านละ 20,000 บาท 
เพื่อดําเนินโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
       เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
       เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า 42   ลําดับที่ 1

320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตตําบลวัง
ดาล

2,364,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทําการปกครอง
ปราจีนบุรี  โครงการจัด
งานแสงสีเสียง “เจ้า
พระยาอภัยภูเบศร”  
ประจําปี 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564)  หน้าที่ 
42        ลําดับที่ 1

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตตําบลวัง
ดาล

2,364,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทําการปกครอง
ปราจีนบุรี  โครงการจัด
งานแสงสีเสียง “เจ้า
พระยาอภัยภูเบศร”  
ประจําปี 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564)  หน้าที่ 
42        ลําดับที่ 1

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปราจีนบุรี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ    
          สุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี                       
                  
      เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
      เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า  42   ลําดับที่ 2

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปราจีนบุรี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ    
          สุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี                       
                  
      เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
      เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) 
หน้า  42   ลําดับที่ 2

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี  ตาม
โครงการจัดงานเทศกาล
มาฆะปูรมีศรีปราจีนครั้ง
ที่ 33 ประจําปี 2562  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดปราจีนบุรี 
อีกทั้งเป็นการสืบสาน
ประเพณีและจรรโลงให้
พระพุทธศาสนาเป็นที่
พึ่งทางใจของประชาชน 

เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้า  81
 ลําดับที่  1

20,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 10 
ตําบลวังดาล

207,827
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี  ตาม
โครงการจัดงานเทศกาล
มาฆะปูรมีศรีปราจีนครั้ง
ที่ 33 ประจําปี 2562  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดปราจีนบุรี 
อีกทั้งเป็นการสืบสาน
ประเพณีและจรรโลงให้
พระพุทธศาสนาเป็นที่
พึ่งทางใจของประชาชน 

เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) หน้า  81
 ลําดับที่  1

20,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 10 
ตําบลวังดาล

207,827
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 4 
ตําบลวังดาล

55,913

รวม 14,651,840 150,000 690,000 50,000 12,219,440 486,000 9,408,700 648,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 4 
ตําบลวังดาล

55,913

รวม 15,668,820 53,973,500

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  14:41:56 หน้า : 64/64


