
หน่วย : บาท

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

1 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1) รายการบุคลากรภาครัฐ (1) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 - ค่าเช่าบ้าน 767,600      262,100             262,000             243,500             767,600       767,600       

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(1) ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา (1) กิจกรรมด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  - ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี)

15,000        7,500                 7,500                 15,000         15,000       

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(1) ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา (1) กิจกรรมด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  - งบด าเนินงาน (เพ่ือด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงช้ัน)

7,000          3,500                 3,500                 7,000          7,000           

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(2) ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

(1) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศท.)

 - ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต) 141,240      38,520               38,520               64,200               141,240       141,240       

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้าน
การศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในส่วนภูมิภาค)

23,500        11,750               11,750               23,500         23,500       

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้าน
การศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (เพ่ือ
ด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี 
ยุวกาชาดไทย)

60,000        40,000               20,000               40,000         40,000       

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้าน
การศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (เพ่ือ
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบระดับจังหวัด)

7,000          3,500                 3,500                 7,000          7,000        

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้าน
การศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (เพ่ือ
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ 
เนตรนารี จราจร)

100,000      -                    100,000             100,000       100,000     

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้าน
การศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด (เพ่ือ
ด าเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับจังหวัด)

27,500        -                    27,500               27,500         27,500       

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริม
ศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (เพ่ือด าเนินโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา)

19,000        9,500                 9,500                 19,000         19,000       

   ไตรมาส 4   
(ก.ค. - ก.ย.65)

ล าดับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม โครงการ/รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2

     ไตรมาส 1      
(ต.ค. - ธ.ค.64)

     ไตรมาส 2      
(ม.ค. - มี.ค.65)

     ไตรมาส 3      
(เม.ย. - มิ.ย.65)

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

ประเภทงบรายจ่าย



งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

   ไตรมาส 4   
(ก.ค. - ก.ย.65)

ล าดับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม โครงการ/รายการ      ไตรมาส 1      
(ต.ค. - ธ.ค.64)

     ไตรมาส 2      
(ม.ค. - มี.ค.65)

     ไตรมาส 3      
(เม.ย. - มิ.ย.65)

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

ประเภทงบรายจ่าย

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิม
พระเกียรติ (เพ่ือด าเนินโครงการนิเทศการ
จัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา)

15,000        10,000               5,000                 10,000         10,000       

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิม
พระเกียรติ (เพ่ือด าเนินโครงการเปิดโลก
ทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุว
กาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุป
นายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย)

4,000          2,000                 2,000                 4,000          4,000        

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - เงินอุดหนุนการพัฒนาความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษาตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม (เพ่ือด าเนินการจัดโครงการ
ประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา)

30,000        9,250                 9,250                 11,500               30,000         30,000       

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุน
การน าขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ)

9,000          -                    -                    9,000                 9,000          9,000        

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุน
การน าขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม (เพ่ือด าเนินโครงการนิเทศการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา)

10,000        -                    -                    10,000               10,000         10,000       

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

(1) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  - เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุน
การน าขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม (เพ่ือด าเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ)

9,000          -                    -                    9,000                 9,000          9,000        

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(1) กิจกรรมการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา 
(สนย.)

 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าฐานข้อมูลและ
ระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนท่ีเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคล่ือนเป้าหมายของ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ด้านการศึกษา SDG 4

22,500        7,500                 7,500                 7,500                 22,500         22,500       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(1) กิจกรรมการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา 
(ส านักบูฯ)

 - ค่าใช้จ่ายโครงการ Innovation Forthai 
Education (IFTA) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา

74,300        23,650               23,650               27,000               74,300         74,300       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(1) กิจกรรมการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา 
(ส านักบูฯ)

 - ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้าน
การศึกษาสู่การฏิบัติ

125,000      38,000               38,000               49,000               125,000       125,000     

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(1) กิจกรรมการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา 
(ส านักบูฯ)

 - ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี

43,800        14,400               14,400               15,000               43,800         43,800       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 
500 ท่ีน่ัง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย
 จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

6,860,700    3,430,350           3,430,350           6,860,700    6,860,700     

2

3



งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

   ไตรมาส 4   
(ก.ค. - ก.ย.65)

ล าดับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม โครงการ/รายการ      ไตรมาส 1      
(ต.ค. - ธ.ค.64)

     ไตรมาส 2      
(ม.ค. - มี.ค.65)

     ไตรมาส 3      
(เม.ย. - มิ.ย.65)

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

ประเภทงบรายจ่าย

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งบบริหาร) 916,500      305,500             305,500             305,500             916,500       916,500       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)

162,000      54,000               54,000               54,000               162,000       162,000       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/โทร
ศัพย์)

294,000      98,000               98,000               98,000               294,000       294,000       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้ 1 คัน) 251,200      78,500               78,500               94,200               251,200       251,200       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

30,300        15,150               15,150               30,300         30,300       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

40,000        20,000               20,000               40,000         40,000       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ.

68,150        22,725               22,725               22,700               68,150         68,150       

(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการการศึกษาท่ี
ย่ังยืน

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค

 - ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

60,000        -                    -                    60,000               60,000         60,000       

4 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

(1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท า
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

(1) กิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท า
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
(ส านักบูฯ)

 - ค่าใช้จ่ายโครงกาส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

62,500        19,750               19,750               23,000               62,500         62,500       

5 (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
ม่ันคง

(5) แผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด

(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (1) กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

 - ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด

21,000        10,500               10,500               21,000         21,000       

9,484,190    4,248,545          4,248,545          987,100            -                   9,484,190    -           1,771,940    6,860,700   72,000      779,550    

3

รวมงบประมาณท้ังส้ิน


