
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบงบประมาณกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ

153,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

233,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

260,030

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบงบประมาณกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ

153,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

233,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

260,030

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 1,263,720 479,800 333,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000 96,420 72,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 2,123,400 711,960 1,061,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

201,000 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 681,000 5,000 20,000 210,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000 30,000 10,000 62,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,711,480 4,220,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

66,500 330,920

เงินเดือนพนักงาน 6,006,560 9,903,520

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 491,480 491,480

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 390,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 82,400 122,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 231,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 180,000 1,116,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 7,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

90,000 202,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

8,000

โครงการการจัดการขยะ
ตําบลวังน้ําเขียว

30,000

โครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยร้ายไข้เลือดออก

60,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ/รัฐพิธี

100,000

โครงการจัดทําการ
สํารวจข้อมูลภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

30,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

8,000

โครงการการจัดการขยะ
ตําบลวังน้ําเขียว

30,000

โครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยร้ายไข้เลือดออก

60,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ/รัฐพิธี

100,000

โครงการจัดทําการ
สํารวจข้อมูลภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

50,000 50,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

30,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็กและเยาวชน

15,000

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อ
ต้านยาเสพติด

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรี แม่
บ้าน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

309,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็กและเยาวชน

15,000

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อ
ต้านยาเสพติด

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรี แม่
บ้าน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

600,000 600,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

309,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ

20,000

โครงการหนูน้อยรักษ์
โลก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

20,000

โครงการออกให้บริการ
จัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถานที่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 766,300 10,000 30,000 130,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 110,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 20,000 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ

20,000

โครงการหนูน้อยรักษ์
โลก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

20,000

โครงการออกให้บริการ
จัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถานที่

5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 180,000 1,191,300

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 205,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 780,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

110,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,418,000

วัสดุการเกษตร 70,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000 30,000 5,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 3,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 5,000 55,000 10,000

วัสดุอื่น 47,070

วัสดุการศึกษา 48,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 17,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 50,000 30,000 24,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางาน 9,000

โต๊ะและเก้าอี้ทํางาน 14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 96,700 946,700

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 175,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

140,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,418,000

วัสดุการเกษตร 70,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 450,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 13,000

วัสดุสํานักงาน 208,000 288,000

วัสดุอื่น 10,000 57,070

วัสดุการศึกษา 48,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,000 52,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 604,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 32,500 32,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,000 14,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางาน 9,000

โต๊ะและเก้าอี้ทํางาน 14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All 
in One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตัดถนนคอนกรีต 
แบบเครื่องยนต์

40,000

เครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า

20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิ
กฟุต

18,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ขนาด 3 kw.

23,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ

5,800

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  16:27:21 หน้า : 13/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All 
in One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตัดถนนคอนกรีต 
แบบเครื่องยนต์

40,000

เครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า

20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิ
กฟุต

18,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ขนาด 3 kw.

23,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000 100,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ

5,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

13,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล.สายบริเวณบ้าน
สามงามเสือ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหัวช้างใต้

381,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอยบ้านนาย
พนมไพร ลิสอน หมู่ที่ 
12 บ้านช้างสามเศียร

548,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบคลองท่า
สาร-บางปลา เชื่อมซอย
ดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้าน
หัวชุกปลา

823,000

โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกบดอัดสายซอย
ทุ่งนานายยศพล ถึงซอย 
10 หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
หัวช้าง

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

13,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล.สายบริเวณบ้าน
สามงามเสือ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหัวช้างใต้

381,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอยบ้านนาย
พนมไพร ลิสอน หมู่ที่ 
12 บ้านช้างสามเศียร

548,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบคลองท่า
สาร-บางปลา เชื่อมซอย
ดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้าน
หัวชุกปลา

823,000

โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกบดอัดสายซอย
ทุ่งนานายยศพล ถึงซอย 
10 หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
หัวช้าง

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,800,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
น้ําเขียว

50,000

รวม 13,487,530 1,317,070 120,000 9,015,140 869,960 315,000 7,034,600 859,360
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,800,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
น้ําเขียว

50,000

รวม 13,781,340 46,800,000
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