




หนาที่ 1

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)
1 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนจังหวัด 17,304,062.64                             

พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครนครศรีอยุธยา 12,023,448.26                             
เสนา เทศบาลเมืองเสนา 4,905,977.04                               
ทาเรือ เทศบาลตําบลทาเรือ 2,800,282.14                               
เสนา เทศบาลตําบลเจาเจ็ด 4,587,954.00                               
ผักไห เทศบาลตําบลผักไห 1,951,923.47                               
ผักไห เทศบาลตําบลลาดชะโด 1,744,511.65                               
บานแพรก เทศบาลตําบลบานแพรก 1,103,269.37                               
บางปะหัน เทศบาลตําบลบางปะหัน 1,113,994.90                               
วังนอย เทศบาลตําบลลําตาเสา 2,918,040.53                               
ภาชี เทศบาลตําบลภาชี 1,382,914.03                               
มหาราช เทศบาลตําบลมหาราช 1,029,892.51                               
บางบาล เทศบาลตําบลบางบาล 1,873,452.58                               
บางซาย เทศบาลตําบลบางซาย 1,148,456.16                               
ทาเรือ เทศบาลตําบลทาหลวง 2,050,997.66                               
นครหลวง เทศบาลตําบลนครหลวง 3,253,314.11                               
ลาดบัวหลวง เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง 1,162,203.99                               
บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร 1,807,382.01                               
บางปะอิน เทศบาลตําบลพระอินทราชา 1,091,505.66                               
บางปะอิน เทศบาลตําบลบานเลน 1,761,271.79                               
เสนา เทศบาลตําบลหัวเวียง 1,541,930.95                               
พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา 3,619,140.36                               
อุทัย เทศบาลตําบลอุทัย 914,612.26                                  
บางปะอิน เทศบาลตําบลบานสราง 960,631.95                                  
บางบาล เทศบาลตําบลมหาพราหมณ 1,189,912.06                               
นครหลวง เทศบาลตําบลอรัญญิก 1,526,583.84                               
บางไทร เทศบาลตําบลราชคราม 900,362.37                                  
มหาราช เทศบาลตําบลโรงชาง 978,071.64                                  
พระนครศรีอยุธยา ปากกราน 316,380.71                                  
 บานปอม 348,024.64                                  

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 2

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

 หันตรา 294,640.15                                  
 ลุมพลี 315,196.81                                  
 บานเกาะ 456,375.47                                  
 เกาะเรียน 354,328.89                                  
 บานใหม 325,018.42                                  
 สําเภาลม 403,401.51                                  
 วัดตูม 445,967.17                                  
 สวนพริก 408,281.51                                  
 คลองตะเคียน 332,441.79                                  
 คลองสระบัว 355,027.41                                  

ภูเขาทอง 489,313.01                                  
ผักไห ทาดินแดง 563,641.10                                  

กุฎี 544,594.28                                  
ลาดน้ําเค็ม 552,684.47                                  
บานแค 478,716.11                                  
นาคู 513,713.65                                  
ดอนลาน 511,794.91                                  
หนาโคก 556,618.47                                  
ลาดชิด 520,285.36                                  

ทาเรือ ศาลาลอย 372,047.18                                  
โพธิ์เอน 410,241.08                                  
วังแดง 444,689.87                                  
ปากทา 498,035.75                                  
บานรอม 447,728.63                                  
หนองขนาก 365,272.10                                  
ทาเจาสนุก 408,298.61                                  
จําปา 411,641.41                                  
ทาหลวง 495,542.91                                  

นครหลวง คลองสะแก 462,587.07                                  
ปากจั่น 407,616.41                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 3

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บอโพง 219,545.37                                  
บานชุง 461,815.59                                  
แมลา 182,522.41                                  

บางไทร โพแตง 637,102.84                                  
กระแชง 648,816.30                                  
สนามชัย 538,955.74                                  
โคกชาง 486,931.14                                  
บานมา 466,366.05                                  
ไผพระ 564,254.88                                  
บางยี่โท 596,601.62                                  
บานกลึง 643,452.81                                  

บางบาล พระขาว 445,223.46                                  
กบเจา 544,372.07                                  
นํ้าเตา 292,578.96                                  
บานคลัง 565,318.39                                  

บางปะอิน เชียงรากนอย 413,539.29                                  
บางกระสั้น 457,254.80                                  
บานเลน 110,519.36                                  
คลองจิก 376,328.37                                  
บานหวา 222,040.45                                  
บานโพ 358,142.34                                  
วัดยม 532,153.42                                  
ตล่ิงชัน 421,345.33                                  
บานพลับ 525,891.50                                  
บางประแดง 564,543.33                                  
เกาะเกิด 532,537.96                                  
ตลาดเกรียบ 499,267.80                                  
บานกรด 383,308.69                                  
สามเรือน 329,295.19                                  
บานแปง 581,451.98                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 4

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางปะหัน พุทเลา 449,154.80                                  
บางปะหัน 613,419.97                                  
บางเดื่อ 443,985.48                                  
โพธิ์สามตน 410,236.17                                  
ทับนํ้า 487,668.08                                  
หันสัง 448,372.31                                  
ขยาย 585,613.72                                  
ตานิม 617,169.08                                  
เสาธง 552,321.55                                  
บานขลอ 540,033.06                                  
บานล่ี 538,908.54                                  

ภาชี ระโสม 403,152.33                                  
โคกมวง 423,704.18                                  
ไผลอม 457,678.49                                  
ดอนหญานาง 445,715.64                                  
หนองนํ้าใส 511,310.79                                  
พระแกว 546,119.91                                  
กระจิว 458,049.21                                  

ลาดบัวหลวง สามเมือง 333,316.07                                  
คูสลอด 367,925.65                                  
สิงหนาท 512,865.86                                  
พระยาบันลือ 319,486.50                                  
คลองพระยาบันลือ 482,900.54                                  
หลักชัย 341,096.08                                  
ลาดบัวหลวง 386,070.69                                  

วังนอย ลําไทร 349,079.43                                  
สนับทึบ 280,366.09                                  
พยอม 505,365.29                                  
ชะแมบ 284,387.43                                  
วังนอย 365,090.46                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 5

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หันตะเภา 465,140.30                                  
วังจุฬา 173,983.02                                  
บอตาโล 335,660.06                                  
ขาวงาม 381,053.46                                  

เสนา บางนมโค 350,837.43                                  
สามกอ 374,218.78                                  
บานโพธิ์ 475,588.10                                  
สามตุม 385,941.73                                  
บานหลวง 538,581.67                                  
ชายนา 399,215.65                                  
บานแพน 514,678.47                                  
มารวิชัย 529,861.50                                  
ดอนทอง 528,412.39                                  
รางจรเข 533,898.12                                  
ลาดงา 469,312.30                                  
บางซาย 652,569.34                                  
เทพมงคล 415,969.80                                  
วังพัฒนา 540,660.98                                  
ปลายกลัด 373,344.44                                  

อุทัย ธนู 282,744.38                                  
คานหาม 277,118.79                                  
เสนา 522,840.08                                  
หนองไมซุง 521,672.38                                  
บานหีบ 461,838.88                                  
โพสาวหาญ 424,181.59                                  
ขาวเมา 382,405.46                                  
สามบัณฑิต 345,736.08                                  
หนองนํ้าสม 521,265.52                                  

มหาราช ทาตอ 529,114.32                                  
บานใหม 556,462.89                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 6

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บานนา 430,021.65                                  
บางนา 560,051.53                                  

บานแพรก สําเนียง 625,920.34                                  
คลองนอย 664,691.17                                  
ไมตรา 546,718.41                                  
หนองปลิง 294,573.53                                  
บานขวาง 568,328.33                                  
บานชาง 432,111.29                                  
อุทัย 418,885.27                                  

137,323,897.06                           
2 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 5,825,906.73                               

เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 47,668,272.26                             
บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง 6,311,330.34                               
ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 26,517,635.11                             
บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย 7,678,269.28                               
บางใหญ เทศบาลตําบลบางมวง 4,904,689.61                               
ไทรนอย เทศบาลตําบลไทรนอย 2,043,141.78                               
เมืองนนทบุรี เทศบาลตําบลบางศรีเมือง 2,890,367.26                               
บางใหญ เทศบาลตําบลบางใหญ 1,293,206.08                               
บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง 3,743,550.43                               
เมืองนนทบุรี เทศบาลตําบลไทรมา 869,547.64                                  
เมืองนนทบุรี บางรักนอย 627,721.82                                  

บางกราง 750,488.55                                  
บางไผ 458,016.60                                  

บางกรวย ศาลากลาง 380,254.57                                  
บางขุนกอง 310,637.92                                  
บางสีทอง 383,301.76                                  
มหาสวัสด 342,733.81                                  
บางขนุน 192,734.98                                  

ไทรนอย ไทรใหญ 236,391.88                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 7

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

คลองขวาง 239,497.67                                  
ราษฎรนิยม 331,089.27                                  
หนองเพรางาย 339,879.25                                  
ไทรนอย 705,425.25                                  
ขุนศรี 259,597.43                                  
ทวีวัฒนา 320,306.90                                  

ปากเกร็ด ทาอิฐ 584,416.52                                  
เกาะเกร็ด 353,474.42                                  
คลองขอย 293,702.56                                  
คลองพระอุดม 266,160.62                                  
บางตะไนย 204,161.95                                  
ออมเกร็ด 351,050.42                                  
บางพลับ 237,739.68                                  

บางใหญ เสาธงหิน 1,043,839.51                               
บางเลน 553,006.99                                  
บางมวง 513,393.47                                  
บานใหม 316,263.51                                  
บางใหญ 213,167.66                                  
บางแมนาง 615,533.05                                  

บางบัวทอง บางบัวทอง 1,694,473.88                               
บางรักพัฒนา 2,277,718.40                               
ละหาร 644,715.79                                  
บางรักใหญ 271,962.00                                  
ลําโพ 301,910.05                                  
พิมลราช 1,344,339.65                               
บางคูรัด 1,198,718.97                               

128,903,743.28                           
3 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี องคการบริหารสวนจังหวัด 8,003,061.87                               

เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี 2,981,296.48                               
ลําลูกกา เทศบาลเมืองคูคต 6,540,595.64                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 8

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

คลองหลวง เทศบาลเมืองทาโขลง 9,957,673.36                               
ธัญบุรี เทศบาลเมืองรังสิต 4,462,234.33                               
เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางหลวง 1,167,842.77                               
สามโคก เทศบาลตําบลบางเตย 1,790,843.48                               
ลาดหลุมแกว เทศบาลตําบลระแหง 1,127,814.48                               
ธัญบุรี เทศบาลตําบลธัญบุรี 7,495,117.80                               
ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ 2,965,481.60                               
ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําลูกกา 1,315,460.55                               
ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําไทร 2,094,386.50                               
คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 7,063,815.21                               
หนองเสือ เทศบาลตําบลหนองเสือ 1,265,561.63                               
เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี 441,667.57                                  

บางคูวัด 837,860.96                                  
บางขะแยง 735,545.59                                  
บานใหม 484,738.14                                  
หลักหก 838,564.16                                  
บานกลาง 538,298.42                                  
บางพูน 1,047,062.50                               
บานฉาง 201,056.16                                  
บานกระแชง 205,685.55                                  
สวนพริกไทย 383,477.56                                  
บางเดื่อ 552,831.19                                  
บางหลวง 212,776.13                                  
บางพูด 329,038.28                                  

หนองเสือ บึงบอน 409,202.90                                  
หนองสามวัง 553,241.39                                  
บึงบา 283,388.98                                  
บึงชําออ 485,910.13                                  
บึงกาสาม 359,979.01                                  
ศาลาครุ 283,857.78                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 9

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

นพรัตน 267,332.61                                  
สามโคก สามโคก 242,369.07                                  

กระแชง 297,804.55                                  
ทายเกาะ 382,949.73                                  
เชียงรากใหญ 339,176.06                                  
บานปทุม 198,184.77                                  
บางโพธิ์เหนือ 482,457.50                                  
คลองควาย 397,406.71                                  
บานงิ้ว 382,553.15                                  
เชียงรากนอย 190,566.78                                  
บางกระบือ 436,453.78                                  

ลําลูกกา ลาดสวาย 1,095,466.00                               
คูคต 2,064,649.27                               
บึงคําพรอย 576,798.53                                  
ลําลูกกา 801,763.44                                  
บึงทองหลาง 531,911.03                                  
บึงคอไห 362,498.80                                  
ลําไทร 282,158.38                                  
พืชอุดม 221,800.51                                  

ลาดหลุมแกว คูบางหลวง 416,703.69                                  
หนาไม 553,475.79                                  
คูขวาง 256,198.64                                  
ระแหง 360,916.61                                  
บอเงิน 237,681.08                                  
คลองพระอุดม 242,792.11                                  
ลาดหลุมแกว 236,098.88                                  

ธัญบุรี บึงยี่โถ 856,378.52                                  
คลองหลวง คลองสาม 896,285.03                                  

คลองส่ี 734,725.19                                  
คลองหา 503,021.30                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 10

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

คลองหก 598,421.89                                  
คลองเจ็ด 308,528.32                                  

83,170,895.82                             
4 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 4,036,459.59                               

เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 12,926,655.58                             
แกงคอย เทศบาลตําบลแกงคอย 2,319,786.20                               
หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค 3,982,690.15                               
พระพุทธบาท เทศบาลตําบลพระพุทธบาท 9,844,253.07                               
เมืองสระบุรี เทศบาลตําบลปอกแปก 1,687,943.02                               
มวกเหล็ก เทศบาลตําบลมวกเหล็ก 1,391,134.28                               
วังมวง เทศบาลตําบลวังมวง 1,049,305.50                               
แกงคอย เทศบาลตําบลทับกวาง 2,484,703.88                               
หนองโดน เทศบาลตําบลหนองโดน 1,953,856.24                               
เสาไห เทศบาลตําบลเสาไห 1,466,574.53                               
เสาไห เทศบาลตําบลบานยาง 1,559,718.01                               
วิหารแดง เทศบาลตําบลวิหารแดง 1,254,725.82                               
วิหารแดง เทศบาลตําบลหนองหมู 1,300,398.33                               
บานหมอ เทศบาลตําบลบานหมอ 1,683,692.08                               
บานหมอ เทศบาลตําบลทาลาน 1,717,489.13                               
หนองแซง เทศบาลตําบลหนองแซง 1,600,919.81                               
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลหนาพระลาน 1,607,514.99                               
หนองแค เทศบาลตําบลหินกอง 2,929,791.15                               
หนองแค เทศบาลตําบลคชสิทธิ์ 1,765,899.78                               
ดอนพุด เทศบาลตําบลดอนพุด 1,849,064.12                               
เสาไห เทศบาลตําบลสวนดอกไม 1,409,631.71                               
เมืองสระบุรี ตล่ิงชัน 241,079.87                                  

หนองยาว 416,527.89                                  
ตะกุด 464,310.40                                  
ดาวเรือง 452,916.60                                  
ปากขาวสาร 437,037.84                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 11

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หนองปลาไหล 565,840.36                                  
กุดนกเปลา 436,584.12                                  
หนองโน 518,404.33                                  
โคกสวาง 512,570.21                                  

แกงคอย บานปา 513,686.47                                  
ตาลเดี่ยว 517,026.67                                  
สองคอน 336,832.06                                  
ทาคอ 263,113.42                                  
หวยแหง 388,985.95                                  
หินซอน 485,186.25                                  
ชะอม 376,738.57                                  
ชําผักแพว 343,872.24                                  
ทาตูม 360,516.80                                  
ทามะปราง 478,414.18                                  
เตาปูน 585,814.85                                  

หนองแค โคกแย 522,359.25                                  
หนองนาก 423,258.54                                  
ไผต่ํา 185,028.77                                  
หนองปลิง 326,083.76                                  
หนองไขนํ้า 293,983.60                                  
หนองปลาหมอ 252,933.57                                  
บัวลอย 395,590.66                                  
หวยขมิ้น 425,207.99                                  
หวยทราย 415,110.41                                  
โคกตูม 544,047.04                                  
กุมหัก 490,350.49                                  
หนองแขม 569,997.66                                  
หนองโรง 434,449.25                                  
คชสิทธิ์ 503,622.68                                  
หนองจิก 539,573.45                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 12

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หนองจรเข 431,079.47                                  
วิหารแดง บานลํา 353,591.62                                  

เจริญธรรม 357,052.39                                  
วิหารแดง 386,498.55                                  
หนองหมู 488,420.59                                  
คลองเรือ 397,131.33                                  
หนองสรวง 398,127.53                                  

หนองแซง หนองกบ 657,788.28                                  
ไกเสา 565,466.76                                  
มวงหวาน 753,658.66                                  
โคกสะอาด 608,005.23                                  
หนองหัวโพ 764,628.78                                  

บานหมอ บางโขมด 309,817.52                                  
บานหมอ 424,152.22                                  
สรางโศก 347,380.04                                  
ตลาดนอย 422,712.67                                  
หนองบัว 513,608.81                                  
ไผขวาง 538,551.80                                  
โคกใหญ 574,147.25                                  

ดอนพุด ดงตะงาว 601,991.37                                  
หนองโดน หนองโดน 528,674.06                                  

บานกลับ 508,950.08                                  
ดอนทอง 535,151.66                                  

พระพุทธบาท เขาวง 211,018.14                                  
พุกราง 249,108.05                                  
ธารเกษม 461,621.66                                  
พุคําจาน 503,583.25                                  
หนองแก 456,831.01                                  
หวยปาหวาย 409,630.63                                  
นายาว 531,477.71                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 13

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เสาไห เริงราง 492,168.82                                  
ตนตาล 651,946.63                                  
มวงงาม 556,002.41                                  
บานยาง 532,593.75                                  
เมืองเกา 489,057.29                                  
หัวปลวก 552,305.82                                  
ทาชาง 842,454.12                                  

มวกเหล็ก มวกเหล็ก 635,046.81                                  
มิตรภาพ 359,158.61                                  
หนองยางเสือ 335,843.78                                  
ลําพญากลาง 626,315.43                                  
ซับสนุน 445,476.22                                  
ลําสมพุง 400,927.41                                  

วังมวง วังมวง 410,023.30                                  
คําพราน 319,662.30                                  
แสลงพัน 470,131.23                                  

เฉลิมพระเกียรติ หนาพระลาน 279,286.99                                  
พุแค 338,046.00                                  
หวยบง 337,834.73                                  
บานแกง 544,552.66                                  
ผ้ึงรวง 582,121.77                                  
เขาดินพัฒนา 520,824.28                                  

101,850,900.65                           
5 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 4,993,929.46                               

เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 9,508,189.32                               
บานหมี่ เทศบาลเมืองบานหมี่ 5,562,764.62                               
โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง 4,398,973.19                               
เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม 5,364,801.12                               
พัฒนานิคม เทศบาลตําบลพัฒนานิคม 1,335,705.79                               
พัฒนานิคม เทศบาลตําบลแกงเสือเตน 1,357,704.67                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 14

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ชัยบาดาล เทศบาลตําบลลํานารายณ 3,521,919.67                               
ทาวุง เทศบาลตําบลทาโขลง 1,217,005.59                               
ทาวุง เทศบาลตําบลทาวุง 1,358,865.44                               
หนองมวง เทศบาลตําบลหนองมวง 1,725,900.63                               
สระโบสถ เทศบาลตําบลสระโบสถ 2,045,387.20                               
ทาหลวง เทศบาลตําบลบานทาหลวง 1,308,939.04                               
เมืองลพบุรี เขาสามยอด 1,653,336.77                               

ทาศาลา 579,787.13                                  
เทศบาลตําบลเขาพระงาม 1,796,757.43                               
โคกกระเทียม 555,933.35                                  
บางขันหมาก 546,795.40                                  
ปาตาล 712,750.24                                  
พรหมมาสตร 435,311.96                                  
โพธิ์เกาตน 623,795.63                                  
ทะเลชุบศร 1,409,678.51                               
ทาแค 855,382.32                                  
ถนนใหญ 507,123.29                                  
ทายตลาด 616,206.89                                  
กกโก 456,510.55                                  
โกงธนู 542,298.06                                  
โคกลําพาน 601,971.03                                  
งิ้วราย 538,709.41                                  
ดอนโพธิ์ 519,127.41                                  
ตะลุง 552,650.14                                  
บานขอย 634,008.60                                  
โพธิ์ตรุ 635,694.13                                  

พัฒนานิคม โคกสลุง 643,660.99                                  
พัฒนานิคม 558,515.37                                  
มะนาวหวาน 534,809.24                                  
ชองสาริกา 382,832.96                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 15

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ดีลัง 407,093.31                                  
หนองบัว 562,626.65                                  
นํ้าสุด 571,986.84                                  
หวยขุนราม 486,185.07                                  
ชอนนอย 595,429.04                                  

โคกสําโรง โคกสําโรง 879,291.07                                  
หวยโปง 596,722.49                                  
คลองเกตุ 532,047.47                                  
สะแกราบ 514,813.04                                  
เพนียด 466,276.92                                  
วังเพลิง 488,056.01                                  
ดงมะรุม 541,494.77                                  
ถลุงเหล็ก 599,215.62                                  
วังขอนขวาง 603,932.81                                  
วังจั่น 610,429.43                                  
หลุมขาว 601,202.59                                  
หนองแขม 558,793.70                                  
เกาะแกว 594,328.29                                  
มหาโพธิ์ 554,631.93                                  
นิยมชัย 513,955.79                                  

โคกเจริญ ยางราก 499,748.60                                  
โคกเจริญ 471,234.43                                  
วังทอง 614,531.24                                  
โคกแสมสาร 609,108.20                                  
หนองมะคา 611,831.49                                  

ชัยบาดาล ศิลาทิพย 424,806.44                                  
หวยหิน 488,843.98                                  
ชัยบาดาล 443,482.77                                  
ซับตะเคียน 560,704.55                                  
หนองยายโตะ 579,578.14                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 16

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

นาโสม 600,093.69                                  
บานใหมสามัคคี 607,067.10                                  
นิคมลํานารายณ 425,845.41                                  
บัวชุม 473,604.16                                  
ทาดินดํา 565,707.00                                  
ลํานารายณ 591,690.23                                  
ชัยนารายณ 594,089.61                                  
มวงคอม 523,573.61                                  
เกาะรัง 505,083.38                                  
ทามะนาว 607,640.39                                  
เขาแหลม 575,538.80                                  

ลําสนธิ หนองรี 471,793.82                                  
ลําสนธิ 606,049.52                                  
กุดตาเพชร 530,355.75                                  
ซับสมบูรณ 600,665.16                                  
เขารวก 651,080.44                                  
เขานอย 609,173.31                                  

ทาหลวง แกงผักกูด 622,790.89                                  
ซับจําปา 571,168.21                                  
หนองผักแวน 575,822.67                                  
ทาหลวง 598,564.22                                  
หัวลํา 526,312.11                                  

ทาวุง ทาวุง 586,499.63                                  
บานเบิก 546,053.50                                  
เขาสมอคอน 554,202.25                                  
บางงา 542,265.97                                  
หัวสําโรง 507,098.87                                  
โพธิ์ตลาดแกว 552,182.25                                  
บางล่ี 548,560.86                                  
บางคู 550,864.89                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 17

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

โคกสลุด 733,634.05                                  
มุจลินท 659,693.84                                  

บานหมี่ ชอนมวง 597,388.90                                  
หนองเมือง 555,525.82                                  
สายหวยแกว 595,166.31                                  
ไผใหญ 593,015.21                                  
หนองเตา 566,856.32                                  
บานชี 534,152.27                                  
โพนทอง 474,365.96                                  
สนามแจง 509,715.93                                  
บางพึ่ง 514,039.59                                  
มหาสอน 596,753.05                                  
บานกลวย 621,430.17                                  
หินปก 598,422.66                                  
บานทราย 604,046.65                                  
ดอนดึง 572,531.23                                  
หนองกระเบียน 596,574.92                                  
หนองทรายขาว 581,879.09                                  
พุคา 617,346.14                                  
บางกะพี้ 693,007.21                                  
บางขาม 616,713.74                                  
เชียงงา 605,089.74                                  

หนองมวง หนองมวง 614,840.31                                  
ชอนสารเดช 554,509.70                                  
บอทอง 463,225.90                                  
ยางโทน 563,316.75                                  
ชอนสมบูรณ 520,601.45                                  
ดงดินแดง 511,315.73                                  
ทุงทาชาง 613,578.75                                  

110,876,290.32                           

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 18

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

6 ชัยนาท เมืองชัยนาท องคการบริหารสวนจังหวัด 4,035,979.13                               
เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 3,162,124.81                               
วัดสิงห เทศบาลตําบลวัดสิงห 3,186,284.76                               
มโนรมย เทศบาลตําบลคุงสําเภา 1,408,082.66                               
สรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา 1,296,360.89                               
สรรคบุรี เทศบาลตําบลแพรกศรีราชา 1,439,924.17                               
หันคา เทศบาลตําบลหันคา 1,426,446.96                               
สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดํา 1,595,153.24                               
หันคา เทศบาลตําบลสามงามทาโบสถ 1,648,539.61                               
มโนรมย เทศบาลตําบลหางน้ําสาคร 2,034,402.56                               
เมืองชัยนาท บานกลวย 456,141.40                                  

เสือโฮก 464,228.18                                  
ชัยนาท 491,359.92                                  
ทาชัย 458,368.19                                  
นางลือ 490,656.72                                  
หาดทาเสา 471,074.98                                  
ธรรมามูล 454,735.00                                  
เขาทาพระ 488,417.65                                  

มโนรมย คุงสําเภา 562,680.02                                  
วัดโคก 561,902.62                                  
ศิลาดาน 596,726.39                                  
ทาฉนวน 483,023.78                                  
ไรพัฒนา 565,088.07                                  
อูตะเภา 605,173.88                                  

วัดสิงห มะขามเฒา 516,481.89                                  
หนองนอย 579,256.21                                  
วังหมัน 550,420.72                                  
หนองขุน 587,206.13                                  
บอแร 586,461.72                                  
หนองบัว 603,682.48                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 19

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

กิ่ง อ. หนองมะโมง กุดจอก 630,765.36                                  
หนองมะโมง 554,803.51                                  
สะพานหิน 553,363.96                                  
วังตะเคียน 481,547.96                                  

สรรคบุรี คงคอน 734,842.39                                  
แพรกศรีราชา 809,029.83                                  
โพงาม 475,655.16                                  
บางขุด 477,381.08                                  
หวยกรด 558,280.98                                  
เที่ยงแท 509,286.20                                  
ดอนกํา 617,049.08                                  
หวยกรดพัฒนา 524,155.13                                  

สรรพยา โพนางดําออก 530,452.39                                  
ตลุก 549,080.80                                  
หาดอาษา 474,368.66                                  
บางหลวง 567,715.40                                  
โพนางดําตก 561,734.50                                  
เขาแกว 605,297.46                                  
สรรพยา 598,126.36                                  

หันคา หนองแซง 463,620.51                                  
เดนใหญ 536,567.95                                  
หวยงู 522,072.44                                  
สามงามทาโบสถ 592,943.93                                  
ไพรนกยูง 523,037.88                                  
บานเชี่ยน 545,096.00                                  
หันคา 541,541.02                                  
วังไกเถื่อน 473,428.36                                  

กิ่ง อ.เนินขาม เนินขาม 489,856.61                                  
สุขเดือนหา 525,927.39                                  
กะบกเตี้ย 538,271.80                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 20

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

48,371,684.84                             
7 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 5,316,816.48                               

เมืองสิงหบุรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี 4,146,016.18                               
อินทรบุรี เทศบาลตําบลอินทรบุรี 1,542,594.58                               
บางระจัน เทศบาลตําบลสิงห 3,407,453.57                               
พรหมบุรี เทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว 1,234,194.14                               
พรหมบุรี เทศบาลตําบลปากบาง 1,175,553.72                               
ทาชาง เทศบาลตําบลถอนสมอ 2,182,159.38                               
คายบางระจัน เทศบาลตําบลโพสังโฆ 1,206,539.41                               
เมืองสิงหบุรี มวงหมู 513,985.47                                  

โพกรวม 323,187.32                                  
บางมัญ 524,446.30                                  
ตนโพธิ์ 466,189.58                                  
จักรสีห 579,203.49                                  
หัวไผ 543,782.52                                  
บางกระบือ 520,269.84                                  
แมลา 1,002,902.79                               
ไมดัด 768,852.73                                  
พักทัน 552,138.27                                  
สระแจง 575,135.10                                  
บานจา 608,667.75                                  

คายบางระจัน โพทะเล 566,947.82                                  
บางระจัน 487,513.52                                  
คอทราย 636,308.50                                  
ทาขาม 558,137.98                                  
หนองกระทุม 610,456.90                                  
โพสังโฆ 551,767.21                                  

พรหมบุรี บานหมอ 361,854.21                                  
บานแปง 588,964.56                                  
พระงาม 563,473.84                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 21

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

โรงชาง 656,445.81                                  
ทาชาง วิหารขาว 696,927.85                                  

โพประจักษ 563,366.19                                  
อินทรบุรี ชีนํ้าราย 566,270.77                                  

อินทรบุรี 508,750.51                                  
ทางาม 516,493.94                                  
งิ้วราย 526,992.81                                  
ทับยา 449,841.40                                  
หวยชัน 550,591.56                                  
ประศุก 462,441.47                                  
ทองเอน 489,601.93                                  
โพธิ์ชัย 638,446.73                                  
นํ้าตาล 466,841.06                                  

39,208,525.19                             
8 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนจังหวัด 2,138,103.79                               

เมืองอางทอง เทศบาลเมืองอางทอง 2,510,813.87                               
ปาโมก เทศบาลตําบลปาโมก 2,251,139.57                               
วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลศาลเจาโรงทอง 1,641,580.48                               
วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลบางจัก 1,881,449.77                               
ไชโย เทศบาลตําบลเกษไชโย 1,594,137.68                               
ไชโย เทศบาลตําบลจรเขรอง 1,969,240.79                               
โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 1,445,685.00                               
แสวงหา เทศบาลตําบลแสวงหา 1,213,244.26                               
สามโก เทศบาลตําบลสามโก 2,366,382.17                               
โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลรํามะสัก 1,386,054.19                               
เมืองอางทอง โพสะ 374,839.81                                  

ศาลาแดง 541,254.86                                  
บานอิฐ 383,125.96                                  
ปางิ้ว 567,958.37                                  
จําปาหลอ 606,013.80                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 22

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

คลองวัว 688,978.86                                  
หัวไผ 598,778.91                                  
บานแห 584,800.04                                  
ยานซื่อ 596,017.58                                  
ตลาดกรวด 684,965.62                                  

ไชโย ชัยฤทธิ์ 651,425.03                                  
เทวราช 730,376.07                                  
ราชสถิตย 702,643.72                                  

ปาโมก โผงเผง 608,010.69                                  
นรสิงห 633,083.98                                  
สายทอง 624,548.67                                  
บางเสด็จ 608,526.04                                  
เอกราช 615,874.14                                  
โรงชาง 614,323.01                                  

โพธิ์ทอง หนองแมไก 621,977.78                                  
ยางชาย 500,307.67                                  
รํามะสัก 583,272.03                                  
ทางพระ 615,463.90                                  
องครักษ 515,728.23                                  
บางเจาฉา 614,401.83                                  
อางแกว 725,780.04                                  
โคกพุทรา 615,729.67                                  
คําหยาด 616,581.61                                  
อินทประมูล 723,835.46                                  
บางพลับ 673,055.91                                  
บางระกํา 670,667.23                                  

แสวงหา สีบัวทอง 527,406.42                                  
วังน้ําเย็น 538,844.32                                  
จําลอง 688,850.48                                  
หวยไผ 631,914.88                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 23

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ศรีพราน 635,318.87                                  
บานพราน 541,219.19                                  
แสวงหา 536,929.01                                  

วิเศษชัยชาญ ศาลเจาโรงทอง 564,944.68                                  
หลักแกว 568,260.92                                  
ไผจําศีล 626,101.54                                  
ไผวง 615,299.43                                  
คลองขนาก 626,020.71                                  
ยี่ลน 569,252.83                                  
หวยคันแหลน 618,193.79                                  
ทาชาง 759,592.69                                  
ไผดําพัฒนา 618,995.78                                  
สาวรองไห 572,058.45                                  
บางจัก 657,205.77                                  
มวงเตี้ย 552,906.06                                  
หัวตะพาน 601,647.87                                  
ตลาดใหม 715,540.68                                  

สามโก อบทม 592,874.57                                  
โพธิ์มวงพันธ 590,963.22                                  

53,240,520.25                             
9 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนจังหวัด 4,207,303.00                               

เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 8,366,784.64                               
บางคลา เทศบาลตําบลบางคลา 5,168,285.06                               
เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต 1,393,658.00                               
แปลงยาว เทศบาลตําบลแปลงยาว 1,362,872.45                               
บางคลา เทศบาลตําบลปากน้ํา 1,661,843.24                               
บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลบางน้ําเปร้ียว 1,783,202.99                               
บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลดอนฉิมพลี 1,845,101.22                               
บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลบางขนาก 1,716,276.11                               
บางปะกง เทศบาลตําบลบางปะกง 1,483,481.98                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 24

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางปะกง เทศบาลตําบลหอมศีล 1,488,719.90                               
บางปะกง เทศบาลตําบลบางวัว 3,072,284.72                               
บางปะกง เทศบาลตําบลทาสะอาน 1,104,743.48                               
บานโพธิ์ เทศบาลตําบลบานโพธิ์ 1,738,873.85                               
บานโพธิ์ เทศบาลตําบลเทพราช 1,364,719.49                               
พนมสารคาม เทศบาลตําบลพนมสารคาม 1,445,457.42                               
พนมสารคาม เทศบาลตําบลเกาะขนุน 1,984,773.37                               
สนามชัยเขต เทศบาลตําบลสนามชัยเขต 1,179,115.86                               
บางปะกง เทศบาลตําบลทาขาม 1,760,072.89                               
พนมสารคาม เทศบาลตําบลเขาหินซอน 1,104,349.55                               
แปลงยาว เทศบาลตําบลหัวสําโรง 1,468,683.15                               
แปลงยาว เทศบาลตําบลทุงสะเดา 1,361,691.94                               
บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลศาลาแดง 1,464,673.04                               
เมืองฉะเชิงเทรา คลองบางไผ 415,954.52                                  

คลองนครเนื่องเขต 461,825.59                                  
คลองอุดมชลจร 300,265.74                                  
วังตะเคียน 331,048.54                                  
คลองหลวงแพง 468,740.37                                  
บางแกว 380,099.42                                  
คลองเปรง 539,763.42                                  
บางขวัญ 396,685.28                                  
บางพระ 409,685.68                                  
คลองนา 481,233.35                                  
บางตีนเปด 489,777.73                                  
บางเตย 420,420.19                                  
ทาไข 525,172.05                                  
บางกะไห 497,035.72                                  
หนามแดง 563,098.18                                  
โสธร 474,240.48                                  
บานใหม 577,240.89                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 25

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

คลองจุกกระเฌอ 531,252.04                                  
บางคลา เสม็ดใต 317,729.24                                  

หัวไทร 370,116.79                                  
ทาทองหลาง 460,678.53                                  
สาวชะโงก 521,531.49                                  
บางกระเจ็ด 440,723.18                                  
เสม็ดเหนือ 424,918.44                                  
บางสวน 578,691.78                                  

คลองเขื่อน บางเลา 584,579.03                                  
บางตลาด 572,375.66                                  
บางโรง 589,213.28                                  
กอนแกว 494,248.63                                  
คลองเขื่อน 498,060.10                                  

บางปะกง บางสมัคร 323,178.29                                  
บางปะกง 422,094.87                                  
บางวัว 564,844.16                                  
สองคลอง 542,576.21                                  
พิมพา 146,148.08                                  
หอมสิน 318,107.39                                  
หนองจอก 437,814.13                                  
บางเกลือ 453,470.85                                  
ทาสะอาน 348,200.44                                  
บางผ้ึง 599,946.15                                  
เขาดิน 503,013.62                                  

บานโพธิ์ แสนภูดาษ 358,981.97                                  
หนองบัว 576,339.40                                  
หนองตีนนก 544,374.16                                  
แหลมประดู 518,218.68                                  
สิบเอ็ดศอก 483,017.83                                  
สนามจันทร 632,009.79                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 26

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ลาดขวาง 519,553.48                                  
บางกรูด 638,551.86                                  
เทพราช 539,290.30                                  
ดอนทราย 560,448.43                                  
คลองขุด 620,868.92                                  
เกาะไร 555,986.91                                  
คลองบานโพธิ์ 541,018.58                                  
คลองประเวศ 475,994.33                                  

สนามชัยเขต ทากระดาน 1,621,458.44                               
คูยายหมี 745,683.36                                  
ทุงพะยา 896,988.23                                  
ลาดกระทิง 600,414.28                                  

พนมสารคาม เขาหินซอน 629,479.82                                  
บานซอง 578,380.73                                  
ทาถาน 441,550.03                                  
เกาะขนุน 658,428.16                                  
หนองแหน 545,389.00                                  
พนมสารคาม 500,700.27                                  
หนองยาว 513,100.47                                  
เมืองเกา 435,884.03                                  

ราชสาสน บางคา 565,600.37                                  
ดงนอย 416,469.29                                  
เมืองใหม 524,473.04                                  

บางน้ําเปร้ียว หนอนทอง 548,729.20                                  
ศาลาแดง 369,179.19                                  
โพรงอากาศ 467,744.17                                  
ดอนเกาะกา 481,339.34                                  
ดอนฉิมพลี 650,517.17                                  
บึงน้ํารักษ 446,531.02                                  
บางขนาก 497,534.89                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 27

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

โยธะกา 387,604.27                                  
สิงโตทอง 426,578.03                                  
บางน้ําเปร้ียว 519,136.26                                  

แปลงยาว หนองไมแกน 384,122.16                                  
หัวสําโรง 213,830.93                                  
วังเย็น 481,632.34                                  
แปลงยาว 471,007.35                                  

ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ 965,315.68                                  
คลองตะเกรา 1,386,414.36                               

94,238,637.40                             
10 ชลบุรี เมืองชลบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 7,199,034.00                               

บางละมุง เมืองพัทยา 100,000,626.56                           
เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 10,035,173.16                             
พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 4,518,653.44                               
ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 5,806,410.44                               
บานบึง เทศบาลเมืองบานบึง 6,949,587.07                               
เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข 7,204,874.05                               
ศรีราชา เทศบาลตําบลแหลมฉบัง 5,613,106.13                               
เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลบางทราย 2,341,085.17                               
พานทอง เทศบาลตําบลพานทอง 1,236,213.28                               
พานทอง เทศบาลตําบลหนองตําลึง 2,155,975.64                               
พนัสนิคม เทศบาลตําบลทาบุญมี 1,238,155.56                               
เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลบานสวน 11,580,859.96                             
บานบึง เทศบาลตําบลหัวกุญแจ 1,666,478.94                               
หนองใหญ เทศบาลตําบลหนองใหญ 1,478,900.91                               
ศรีราชา เทศบาลตําบลบางพระ 2,690,638.93                               
ศรีราชา เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ 13,866,342.26                             
บางละมุง เทศบาลตําบลบางละมุง 1,534,945.03                               
บางละมุง เทศบาลตําบลหวยใหญ 3,755,470.79                               
สัตหีบ เทศบาลตําบลสัตหีบ 4,567,748.57                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 28

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เกาะสีชัง เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 1,648,932.01                               
บอทอง เทศบาลตําบลบอทอง 1,655,608.37                               
เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลอางศิลา 3,843,352.69                               
สัตหีบ เทศบาลตําบลบางเสร 1,818,371.06                               
บานบึง เทศบาลตําบลหนองไผแกว 1,296,071.70                               
กิ่ง อ.เกาะจันทร เทศบาลตําบลเกาะจันทร 1,257,450.12                               
เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลคลองตําหรุ 810,766.16                                  
สัตหีบ เทศบาลตําบลนาจอมเทียน 1,618,567.36                               
เมืองชลบุรี เหมือง 437,371.50                                  

เสม็ด 817,116.61                                  
คลองตําหรุ 165,873.76                                  
หวยกะป 433,697.65                                  
นาปา 1,042,022.91                               
หนองไมแดง 566,660.76                                  
หนองรี 568,828.95                                  
ตอนหัวฬอ 235,219.88                                  
หนองขางคอก 295,167.55                                  
สํานักบก 541,894.63                                  

หนองใหญ เขาซก 381,907.26                                  
หนองเสือชาง 339,458.44                                  
คลองพลู 342,075.38                                  
หางสูง 320,451.00                                  

สัตหีบ นาจอมเทียน 441,899.10                                  
พลูตาหลวง 1,232,062.30                               
แสมสาร 320,424.10                                  
บางเสร 416,762.29                                  
สัตหีบ 3,247,780.67                               

ศรีราชา เขาคันทรง 300,441.54                                  
บอวิน 199,649.76                                  
บางพระ 1,133,731.71                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 29

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หนองขาม 419,902.88                                  
พนัสนิคม หมอนนาง 806,451.43                                  

นาเริก 507,650.69                                  
หนองขยาด 395,479.18                                  
บานเซิด 451,325.02                                  
สระส่ีเหล่ียม 391,447.14                                  
โคกเพลาะ 503,186.10                                  
ทาขาม 468,697.40                                  
นาวังหิน 411,371.10                                  
ทุงขวาง 377,453.33                                  
หนาพระธาตุ 315,402.84                                  
นามะตูม 508,878.51                                  
กุฎโงง 287,974.88                                  
ไรหลักทอง 456,238.37                                  
หัวถนน 319,598.71                                  
วัดหลวง 477,242.93                                  
บานชาง 346,325.24                                  
วัดโบสถ 502,530.84                                  
หนองปรือ 297,042.75                                  
หนองเหียง 732,556.99                                  

บานบึง หนองชาก 528,570.84                                  
คลองกิ่ว 858,722.52                                  
หนองอิรุณ 929,511.16                                  
หนองไผแกว 406,390.11                                  
บานบึง 517,788.46                                  
หนองซ้ําซาก 299,035.14                                  
หนองบอนแดง 324,115.89                                  
มาบไผ 284,795.99                                  

พานทอง พานทอง 412,739.02                                  
หนาประดู 535,565.67                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 30

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บานเกา 176,502.81                                  
บางนาง 300,207.14                                  
เกาะลอย 508,297.99                                  
โคกขี้หนอน 443,862.06                                  
มาบโปง 270,028.21                                  
หนองหงษ 293,109.23                                  

บอทอง บอทอง 559,042.77                                  
เกษตรสุวรรณ 355,525.42                                  
ธาตุทอง 366,483.60                                  
บอกวางทอง 361,971.41                                  
วัดสุวรรณ 350,427.23                                  
พลวงทอง 398,127.53                                  

บางละมุง หนองปรือ 2,016,714.58                               
ตะเคียนเตี้ย 561,738.37                                  
เขาไมแกว 269,500.81                                  
โปง 353,826.02                                  
หนองปลาไหล 487,257.93                                  

กิ่ง อ.เกาะจันทร เกาะจันทร 818,054.21                                  
ทาบุญมี 574,513.14                                  

246,709,078.70                           
11 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนจังหวัด 3,509,695.62                               

เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง 9,717,673.35                               
แกลง เทศบาลตําบลเมืองแกลง 3,188,069.27                               
เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 2,676,252.84                               
เมืองระยอง เทศบาลตําบลบานเพ 4,090,947.63                               
บานคาย เทศบาลตําบลบานคาย 990,381.84                                  
ปลวกแดง เทศบาลตําบลปลวกแดง 1,271,279.23                               
บานฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง 3,220,582.50                               
แกลง เทศบาลตําบลทุงควายกิน 1,295,280.72                               
แกลง เทศบาลตําบลปากน้ําประแส 1,194,222.99                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 31

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ปลวกแดง เทศบาลตําบลจอมพลเจาพระยา 1,415,805.78                               
บานคาย เทศบาลตําบลมาบขา 920,384.97                                  
แกลง เทศบาลตําบลสุนทรภู 4,877,133.73                               
เมืองระยอง เทศบาลตําบลแกลง-กะเฉด 1,287,464.49                               
วังจันทร เทศบาลตําบลชุมแสง 1,085,430.37                               
บานฉาง เทศบาลตําบลสํานักทอน 1,523,262.11                               
แกลง เทศบาลตําบลกองดิน 1,111,126.32                               
เมืองระยอง กะเฉด 327,045.88                                  

เชิงเนิน 1,088,023.81                               
ตะพง 930,800.36                                  
สํานักทอง 292,530.56                                  
เนินพระ 498,977.91                                  
ทับมา 618,697.44                                  
นํ้าคอก 407,311.04                                  
นาตาขวัญ 504,955.09                                  
บานแลง 350,192.83                                  
แกลง 306,887.53                                  
เพ 587,048.15                                  

วังจันทร ปายุบใน 383,711.96                                  
ชุมแสง 342,164.65                                  
วังจันทร 367,034.42                                  
พลงตาเอี่ยม 345,512.49                                  

ปลวกแดง ตาสิทธิ์ 275,478.00                                  
มาบยางพร 244,595.86                                  
แมนํ้าคู 428,775.26                                  
หนองไร 365,958.84                                  
ละหาร 219,456.52                                  
ปลวกแดง 191,738.78                                  

บานฉาง สํานักทอน 427,427.46                                  
บานฉาง 467,919.97                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 32

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

พลา 339,937.85                                  
บานคาย หนองบัว 630,593.22                                  

หนองละลอก 630,593.22                                  
บางบุตร 545,857.80                                  
บานคาย 390,392.34                                  
ตาขัน 399,358.12                                  
หนองตะพาน 427,983.60                                  
ชากบก 428,482.26                                  

แกลง กองดิน 316,029.11                                  
วังหวา 597,777.29                                  
สองสลึง 335,308.46                                  
หวยยาง 306,192.00                                  
ทางเกวียน 345,739.24                                  
ทุงควายกิน 487,492.33                                  
พังราด 364,725.60                                  
เนินฆอ 360,133.40                                  
บานนา 465,986.18                                  
ชากโดน 304,777.80                                  
กระแสบน 374,980.58                                  
คลองปูน 456,057.27                                  

เขาชะเมา หวยทับมอญ 415,648.89                                  
ชําฆอ 307,356.33                                  
นํ้าเปน 394,787.33                                  
เขานอย 533,290.76                                  

นิคมพัฒนา มาบขา 336,656.26                                  
พนานิคม 372,929.58                                  
มะขามคู 406,565.91                                  
นิคมพัฒนา 318,373.10                                  

64,941,244.40                             
12 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 3,136,430.04                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 33

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 14,790,140.94                             
ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 2,436,791.45                               
ทาใหม เทศบาลตําบลทาใหม 4,750,297.94                               
เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลจันทนิมิต 2,845,763.02                               
เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลบางกะจะ 1,344,851.90                               
เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลหนองบัว 1,207,239.48                               
ทาใหม เทศบาลตําบลหนองคลา 1,165,498.63                               
มะขาม เทศบาลตําบลมะขาม 1,322,476.24                               
แหลมสิงห เทศบาลตําบลพล้ิว 1,695,952.16                               
แหลมสิงห เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห 1,883,671.51                               
โปงน้ํารอน เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน 1,745,878.52                               
สอยดาว เทศบาลตําบลทรายขาว 2,418,111.70                               
ทาใหม เทศบาลตําบลนายายอาม 1,265,625.38                               
เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลทาชาง 2,248,991.69                               
เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ 1,891,135.66                               
ทาใหม เทศบาลตําบลเนินสูง 1,235,086.39                               
เมืองจันทบุรี แสลง 565,767.82                                  

ทาชาง 622,858.03                                  
บางกะจะ 549,618.44                                  
พลับพลา 549,715.49                                  
คมบาง 567,105.25                                  
เกาะขวาง 456,375.80                                  
หนองบัว 609,975.33                                  
คลองนารายณ 621,703.09                                  

ขลุง บอเวฬุ 580,453.91                                  
ซึ้ง 561,495.59                                  
เกวียนหัก 553,461.49                                  
บอ 514,212.22                                  
ตกพรม 601,665.79                                  
ตะปอน 594,554.01                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 34

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

วันยาว 541,207.55                                  
ตรอกนอง 642,586.95                                  
วังสรรพรส 647,546.26                                  
บางชัน 610,199.84                                  
มาบไพ 667,753.71                                  

ทาใหม ทุงเบญจา 490,803.60                                  
เขาแกว 355,584.02                                  
สองพี่นอง 464,704.32                                  
เขาบายศรี 412,176.04                                  
สีพยา 853,721.44                                  
เขาวัว 668,864.04                                  
โขมง 651,267.69                                  
รําพัน 624,211.36                                  
ตะกาดเงา 446,062.22                                  
คลองขุด 557,637.38                                  

นายายอาม นายายอาม 515,719.16                                  
วังโตนด 596,268.38                                  
กระแจะ 578,499.04                                  
ชางขาม 572,551.62                                  
สนามไชย 512,679.66                                  
วังใหม 540,275.54                                  

มะขาม ปถวี 509,018.82                                  
มะขาม 462,324.66                                  
อางคีรี 524,485.97                                  
ฉมัน 587,957.97                                  
วังแซม 563,526.66                                  
ทาหลวง 612,283.50                                  

เขาคิชฌกูฎ พลวง 441,340.95                                  
คลองพลู 537,386.51                                  
ชากไทย 568,206.57                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 35

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตะเคียนทอง 559,556.11                                  
จันทเขลม 560,261.19                                  

แหลมสิงห บางกะไชย 582,114.79                                  
หนองชิ่ม 540,376.85                                  
เกาะเปริด 587,251.85                                  
บางสระเกา 704,596.95                                  

สอยดาว ทับชาง 914,743.99                                  
ทรายขาว 496,607.23                                  
ทุงขนาน 572,403.54                                  
ปะตง 481,983.94                                  
สะตอน 476,885.75                                  

โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน 492,383.24                                  
ทับไทร 575,300.01                                  
หนองตาคง 532,438.43                                  
คลองใหญ 540,110.93                                  
เทพนิมิต 579,638.56                                  

แกงหางแมว แกงหางแมว 496,183.91                                  
ขุนซอง 577,736.13                                  
พวา 515,240.68                                  
สามพี่นอง 583,072.17                                  
เขาวงกต 594,734.76                                  

84,053,377.35                             
13 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนจังหวัด 6,687,110.08                               

เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด 3,059,033.66                               
แหลมงอบ เทศบาลตําบลแหลมงอบ 1,386,754.10                               
แหลมงอบ เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว 1,730,835.06                               
เขาสมิง เทศบาลตําบลเขาสมิง 1,660,881.30                               
คลองใหญ เทศบาลตําบลคลองใหญ 1,357,136.50                               
บอไร เทศบาลตําบลบอพลอย 2,513,025.15                               
เขาสมิง เทศบาลตําบลแสนตุง 1,183,969.74                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 36

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เมืองตราด เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย 1,616,958.40                               
คลองใหญ เทศบาลตําบลหาดเล็ก 1,183,319.50                               
เมืองตราด วังกระแจะ 1,170,942.63                               

หนองเสม็ด 423,692.05                                  
หนองโสน 538,399.85                                  
ชําราก 595,367.07                                  
ทากุม 543,773.76                                  
หนองคันทรง 543,804.89                                  
หวงน้ําขาว 597,616.67                                  
แหลมกลัด 467,445.33                                  
เนินทราย 548,636.47                                  
หวยแรง 484,295.25                                  
อาวใหญ 547,068.28                                  
ตะกาง 635,867.49                                  

คลองใหญ คลองใหญ 493,528.12                                  
ไมรูด 464,465.59                                  

เขาสมิง เขาสมิง 507,545.77                                  
ประณีต 503,216.32                                  
แสนตุง 491,074.99                                  
สะตอ 549,890.15                                  
วังตะเคียน 562,422.11                                  
ทาโสม 567,257.42                                  
เทพนิมิต 583,859.31                                  
ทุงนนทรี 570,467.77                                  

บอไร หนองบอน 557,050.38                                  
บอพลอย 358,455.41                                  
ดานชุมพล 509,010.06                                  
ชางทูน 609,294.25                                  
นนทรีย 586,160.22                                  

แหลมงอบ แหลมงอบ 580,991.48                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 37

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางปด 564,535.63                                  
คลองใหญ 504,062.99                                  

เกาะชาง เกาะชาง 505,318.19                                  
เกาะชางใต 605,642.05                                  
เกาะหมาก 778,183.88                                  

กิ่ง อ.เกาะกูด เกาะกูด 623,724.09                                  
41,552,089.41                             

14 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 9,925,424.93                               
เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 4,047,333.97                               
กบินทรบุรี เทศบาลตําบลกบินทร 3,203,302.78                               
เมืองปราจีนบุรี เทศบาลตําบลบานนาปรือ 1,367,967.94                               
เมืองปราจีนบุรี เทศบาลตําบลโคกมะกอก 1,389,629.84                               
บานสราง เทศบาลตําบลบานสราง 1,084,419.16                               
ศรีมโหสถ เทศบาลตําบลโคกปบ 1,445,786.09                               
ศรีมหาโพธิ์ เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ์ 1,059,102.70                               
ศรีมหาโพธิ์ เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ 1,070,794.28                               
ประจันตคาม เทศบาลตําบลประจันตคาม 1,246,010.04                               
นาดี เทศบาลตําบลนาดี 1,606,114.68                               
กบินทรบุรี เทศบาลตําบลเมืองเกา 1,283,627.72                               
กบินทรบุรี เทศบาลตําบลสระบัว 1,505,367.58                               
เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก 548,905.00                                  

ดงพระราม 1,045,451.99                               
บานพระ 896,753.83                                  
รอบเมือง 411,995.59                                  
โคกไมลาย 464,684.51                                  
ไมเค็ด 667,862.73                                  
ทางาม 616,705.05                                  
โนนหอม 516,122.76                                  
เนินหอม 405,393.91                                  
บางเดชะ 481,251.52                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 38

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

วัดโบสถ 538,730.82                                  
กบินทรบุรี วังทาชาง 892,710.44                                  

เขาไมแกว 483,683.34                                  
ยานรี 522,300.65                                  
ลาดตะเคียน 508,646.88                                  
กบินทร 536,247.42                                  
เมืองเกา 706,421.45                                  
นนทรี 431,705.25                                  
วังดาล 413,011.89                                  
หนองกี่ 584,475.12                                  
บอทอง 353,181.43                                  
บานนา 506,654.49                                  
วังตะเคียน 622,506.43                                  
หาดนางแกว 478,514.01                                  
นาแขม 484,516.82                                  

นาดี นาดี 384,004.96                                  
บุพราหมณ 490,305.12                                  
ทุงโพธิ์ 382,305.56                                  
แกงดินสอ 574,220.14                                  
สําพันตา 435,354.88                                  
สะพานหิน 530,212.70                                  

บานสราง บางพลวง 405,458.23                                  
บานสราง 553,022.91                                  
บางกระเบา 534,852.02                                  
บางเตย 575,379.43                                  
บางยาง 516,113.76                                  
บางแตน 495,208.41                                  
บางปลารา 563,837.85                                  

ประจันตคาม ประจันตคาม 489,312.38                                  
คําโตนด 416,469.29                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 39

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

โพธิ์งาม 608,266.67                                  
ดงบัง 510,531.44                                  
บานหอย 492,657.57                                  
เกาะลอย 478,332.34                                  
หนองแสง 533,228.16                                  
บุฝาย 475,034.67                                  
หนองแกว 495,314.25                                  

ศรีมหาโพธิ ทาตูม 502,845.50                                  
ศรีมหาโพธิ 594,872.89                                  
ดงกระทงยาม 500,702.81                                  
บานทาม 551,884.27                                  
หนองโพรง 577,150.13                                  
หัวหวา 570,235.35                                  
กรอกสมบูรณ 399,804.58                                  

ศรีมโหสถ โคกไทย 454,740.91                                  
โคกปบ 565,203.40                                  
ไผชะเลือด 585,187.33                                  

60,595,364.95                             
15 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนจังหวัด 5,097,906.60                               

เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 3,429,875.93                               
บานนา เทศบาลตําบลบานนา 1,724,495.79                               
เมืองนครนายก เทศบาลตําบลทาชาง 1,611,894.31                               
ปากพลี เทศบาลตําบลเกาะหวาย 1,315,218.40                               
องครักษ เทศบาลตําบลองครักษ 1,442,359.76                               
เมืองนครนายก สาริกา 536,540.42                                  

พรหมณี 1,105,134.98                               
ทาชาง 508,086.08                                  
ดงละคร 477,530.35                                  
เขาพระ 603,168.48                                  
หินตั้ง 419,364.08                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 40

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ศรีนาวา 514,413.54                                  
ทาทราย 559,070.39                                  
ดอนยอ 519,323.92                                  
บานใหญ 578,720.92                                  
ศรีจุฬา 408,040.63                                  
วังกระโจม 590,645.65                                  

บานนา บานพริก 615,767.45                                  
บานนา 545,166.78                                  
พิกุลออก 478,275.17                                  
บานพราว 506,623.73                                  
ปาขะ 498,509.11                                  
บางออ 509,617.55                                  
ทองหลาง 429,022.00                                  
เขาเพิ่ม 518,433.06                                  
ศรีกะอาง 528,981.04                                  
อาษา 543,235.43                                  

องครักษ ศรีษะกระบือ 425,796.74                                  
ทรายมูล 455,494.73                                  
องครักษ 528,898.03                                  
บางปลากด 443,151.30                                  
บึงศาล 318,645.52                                  
พระอาจารย 357,810.82                                  
โพธิ์แทน 535,245.31                                  
บางลูกเสือ 463,212.90                                  
บางสมบูรณ 556,460.46                                  
ชุมพล 493,153.06                                  
คลองใหญ 458,235.39                                  

ปากพลี ทาเรือ 517,907.86                                  
เกาะหวาย 571,938.04                                  
เกาะโพธิ์ 570,894.61                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 41

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ปากพลี 534,249.02                                  
โคกกรวด 579,323.80                                  
นาหินลาด 482,960.85                                  
หนองแสง 553,580.32                                  

35,462,380.31                             
16 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ องคการบริหารสวนจังหวัด 16,071,704.62                             

เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 12,938,415.46                             
พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง 2,311,887.63                               
พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง 12,888,931.69                             
เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 5,935,163.20                               
พระประแดง เทศบาลตําบลสําโรงใต 13,667,017.02                             
เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางปู 17,794,216.18                             
บางบอ เทศบาลตําบลบางบอ 2,062,272.46                               
บางบอ เทศบาลตําบลคลองสวน 3,249,736.46                               
บางบอ เทศบาลตําบลคลองดาน 3,093,184.40                               
บางพลี เทศบาลตําบลบางพลี 1,336,021.33                               
บางพลี เทศบาลตําบลบางเสาธง 2,451,913.93                               
เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลแพรกษา 1,140,126.80                               
พระสมุทรเจดีย เทศบาลตําบลแหลมฟาผา 2,464,860.66                               
พระสมุทรเจดีย เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย 2,404,287.55                               
เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลดานสําโรง 9,831,832.36                               
เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางเมือง 17,002,066.53                             
เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ 1,286,677.38                               

บางเมือง 958,576.70                                  
บางโปรง 643,485.19                                  
บางดวน 485,324.14                                  
แพรกษา 639,500.40                                  
แพรกษาใหม 525,366.90                                  

พระประแดง บางยอ 617,642.64                                  
ทรงคนอง 559,101.37                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 42

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางน้ําผ้ึง 267,977.21                                  
บางกอบัว 436,862.04                                  
บางกระเจา 303,840.33                                  
บางกระสอบ 291,954.42                                  

บางพลี บางพลีใหญ 2,463,480.00                               
บางปลา 1,426,848.27                               
บางแกว 2,158,174.67                               
ราชาเทวะ 1,192,272.98                               
บางโฉลง 1,033,350.13                               
หนองปรือ 279,855.62                                  

บางบอ บางบอ 860,246.11                                  
บานระกาศ 399,358.12                                  
บางเพรียง 655,380.96                                  
บางพลีนอย 520,894.26                                  
คลองดาน 1,088,961.41                               
คลองนิยมยาตรา 237,726.62                                  
เปร็ง 254,323.44                                  

พระสมุทรเจดีย บานคลองสวน 353,591.62                                  
ในคลองบางปลากด 2,271,858.42                               
แหลมฟาผา 429,947.26                                  
นาเกลือ 522,652.25                                  

กิ่ง อ.บางเสาธง ศีรษะจรเขใหญ 299,855.54                                  
ศีรษะจรเขนอย 370,233.99                                  
บางเสาธง 1,266,460.42                               

151,745,419.09                           
17 นครปฐม เมืองนครปฐม องคการบริหารสวนจังหวัด 5,107,101.86                               

เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 17,720,421.05                             
เมืองนครปฐม เทศบาลตําบลธรรมศาลา 1,521,620.08                               
เมืองนครปฐม เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ 2,031,783.11                               
เมืองนครปฐม เทศบาลตําบลดอนยายหอม 1,530,889.76                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 43

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

นครชัยศรี เทศบาลตําบลนครชัยศรี 1,704,012.07                               
สามพราน เทศบาลตําบลสามพราน 3,039,225.09                               
บางเลน เทศบาลตําบลบางเลน 1,632,393.08                               
บางเลน เทศบาลตําบลบางหลวง 1,949,535.96                               
บางเลน เทศบาลตําบลรางกระทุม 1,956,003.67                               
บางเลน เทศบาลตําบลลําพญา 1,659,049.39                               
กําแพงเสน เทศบาลตําบลกําแพงแสน 1,538,279.80                               
ดอนตูม เทศบาลตําบลสามงาม 2,598,378.17                               
นครชัยศรี เทศบาลตําบลหวยพลู 1,539,751.72                               
สามพราน เทศบาลตําบลออมใหญ 3,160,272.46                               
พุทธมณฑล เทศบาลตําบลศาลายา 1,696,698.12                               
เมืองนครปฐม ลําพญา 368,124.39                                  

ดอนยายหอม 365,116.16                                  
ถนนขาด 337,652.46                                  
สระกระเทียม 409,730.30                                  
ทัพหลวง 538,767.22                                  
บานยาง 470,498.37                                  
มาบแค 433,932.05                                  
ตากอง 331,851.07                                  
ธรรมศาลา 323,295.49                                  
หวยจรเข 367,673.84                                  
หนองดินแดง 330,461.17                                  
พระประโทน 394,629.51                                  
หนองงูเหลือม 553,417.19                                  
บางแขม 454,617.80                                  
วังเย็น 477,383.38                                  
สวนปาน 425,439.05                                  
สนามจันทร 402,649.10                                  
สามควายเผือก 455,028.00                                  
บอพลับ 446,706.82                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 44

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หนองปากโลง 418,578.88                                  
โพรงมะเดื่อ 482,276.94                                  
ทุงนอย 305,418.36                                  
วังตะกู 316,146.31                                  
นครปฐม 715,856.03                                  

กําแพงแสน ทุงลูกนก 706,948.85                                  
กระตีบ 546,678.20                                  
ดอนขอย 395,724.93                                  
หวยขวาง 642,430.39                                  
ทุงขวาง 317,142.50                                  
ทุงกระพังโหม 804,305.59                                  
ทุงบัว 420,893.49                                  
สระส่ีมุม 524,996.25                                  
สระพัฒนา 397,248.53                                  
หวยหมอนทอง 441,843.03                                  
หวยมวง 419,047.68                                  
รางพิกุล 329,214.08                                  
วังน้ําเขียว 420,161.08                                  
กําแพงแสน 430,298.86                                  

 หนองกระทุม 393,599.17                                  
นครชัยศรี ขุนแกว 385,880.15                                  

นครชัยศรี 274,512.27                                  
ศรีษะทอง 386,466.15                                  
ทาตําหนัก 387,472.98                                  
แหลมบัว 380,078.77                                  
พะเนียด 397,552.92                                  
บางระกํา 273,134.00                                  
บางแกว 424,738.64                                  
ทาพระยา 363,193.27                                  
สัมปทวน 353,935.76                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 45

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ลานตากฟา 414,172.81                                  
วัดละมุด 298,097.55                                  
ดอนแฝก 466,437.62                                  
โคกพระเจดีย 337,628.07                                  
หวยพลู 496,745.49                                  
วัดแค 547,537.57                                  
ไทยยาวาส 444,150.89                                  
ศรีมหาโพธิ์ 399,297.96                                  
บางแกวฟา 446,650.58                                  
บางพระ 479,537.38                                  
วัดสําโรง 587,910.59                                  
งิ้วราย 359,904.78                                  
ทากระชับ 377,091.78                                  

ดอนตูม หวยพระ 385,469.95                                  
ดอนพุทรา 404,354.14                                  
ลําเหย 510,522.08                                  
บานหลวง 443,271.33                                  
ดอนรวก 494,133.96                                  
หวยดวน 491,229.42                                  

บางเลน บางไทรปา 418,075.72                                  
บางปลา 408,265.30                                  
ไผหูชาง 449,097.18                                  
บางระกํา 390,635.96                                  
นราภิรมย 330,650.41                                  
ดอนตูม 391,443.65                                  
บัวปากทา 397,067.62                                  
ไทรงาม 374,631.81                                  
บางหลวง 424,966.27                                  
หินมูล 342,633.45                                  
บางภาษี 409,437.30                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 46

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางเลน 335,777.26                                  
ลําพญา 585,535.76                                  
คลองนกกระทุง 443,070.48                                  
นิลเพชร 375,649.42                                  

สามพราน คลองใหม 420,688.48                                  
คลองจินดา 695,228.87                                  
กระทุมลม 662,881.75                                  
ยายชา 338,414.26                                  
หอมเกร็ด 414,242.49                                  
ทาตลาด 515,034.27                                  
บางชาง 406,272.91                                  
ไรขิง 1,013,191.78                               
ทาขาม 526,461.25                                  
บางกระทึก 442,780.63                                  
สามพราน 370,928.89                                  
ตลาดจินดา 424,790.47                                  
บางเตย 284,717.13                                  
ทรงคะนอง 337,889.61                                  
บานใหม 443,141.73                                  

พุทธมณฑล ศาลายา 300,968.94                                  
คลองโยง 373,398.38                                  
มหาสวัสดิ์ 299,355.96                                  

94,059,632.16                             
18 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 5,496,263.94                               

เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 15,674,492.42                             
สองพี่นอง เทศบาลตําบลสองพี่นอง 6,790,460.35                               
เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลเขาพระ 1,841,166.42                               
เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลนางบวช 1,503,742.74                               
สามชุก เทศบาลตําบลสามชุก 3,158,833.88                               
หนองหญาไซ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ 1,236,847.93                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 47

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ศรีประจันต เทศบาลตําบลศรีประจันต 1,805,076.60                               
ดอนเจดีย เทศบาลตําบลดอนเจดีย 1,291,133.67                               
ดอนเจดีย เทศบาลตําบลสระกระโจม 1,393,778.28                               
เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลทาเสด็จ 3,018,375.62                               
เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 1,220,568.52                               
เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสวนแตง 1,790,042.33                               
บางปลามา เทศบาลตําบลโคกคราม 1,383,839.92                               
บางปลามา เทศบาลตําบลบานแหลม 1,569,380.40                               
บางปลามา เทศบาลตําบลบางปลามา 1,373,276.17                               
บางปลามา เทศบาลตําบลไผกองดิน 1,511,771.78                               
สองพี่นอง เทศบาลตําบลทุงคอก 1,388,452.35                               
อูทอง เทศบาลตําบลอูทอง 2,105,641.39                               
อูทอง เทศบาลตําบลสระยายโสม 1,329,872.44                               
ดานชาง เทศบาลตําบลดานชาง 1,638,189.07                               
เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลบอกรุ 1,390,176.91                               
เมืองสุพรรณบุรี บานโพธิ์ 474,541.76                                  

ตล่ิงชัน 521,831.86                                  
สนามคลี 475,842.76                                  
ทาระหัด 425,728.07                                  
ไผขวาง 494,448.09                                  
ศาลาขาว 548,097.72                                  
สนามชัย 542,634.81                                  
ร้ัวใหญ 603,637.28                                  
ดอนโพธิ์ทอง 515,194.73                                  
ดอนกํายาน 553,534.39                                  
โคกโคเฒา 583,866.61                                  
ดอนมะสังข 603,197.01                                  
โพธิ์พระยา 608,201.34                                  
บางกุง 656,017.43                                  
ทับตีเหล็ก 531,543.25                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 48

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ดอนตาล 602,453.85                                  
พิหารแดง 561,150.68                                  
สวนแตง 483,582.96                                  

เดิมบางนางบวช เดิมบาง 481,644.04                                  
นางบวช 609,445.19                                  
เขาดิน 487,066.08                                  
ทุงคลี 521,458.57                                  
ยางนอน 546,939.74                                  
หัวเขา 503,586.62                                  
โคกชาง 569,636.82                                  
ปากน้ํา 560,651.36                                  
บอกรุ 658,201.46                                  
เขาพระ 511,880.87                                  
หัวนา 573,035.81                                  
ปาสะแก 601,194.54                                  
หนองกระทุม 544,975.17                                  

ดานชาง หนองมะคาโมง 755,703.94                                  
วังคัน 533,699.27                                  
วังยาว 586,245.81                                  
นิคมกระเสียว 552,035.91                                  
องคพระ 533,428.92                                  
หวยขมิ้น 525,816.65                                  
ดานชาง 796,079.25                                  

บางปลามา สาลี 478,789.70                                  
กฤษณา 577,496.42                                  
ตะคา 514,329.78                                  
จรเขใหญ 524,899.38                                  
องครักษ 513,476.10                                  
โคกคราม 478,119.10                                  
วัดดาว 510,662.28                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 49

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางใหญ 566,002.68                                  
วัดโบสถ 527,365.23                                  
บางปลามา 447,172.14                                  
บานแหลม 595,587.26                                  
วังน้ําเย็น 575,639.90                                  
มะขามลม 533,771.14                                  
ไผกองดิน 555,206.94                                  

ศรีประจันต วังยาง 465,110.84                                  
บานกราง 541,676.59                                  
บางงาม 599,285.36                                  
ดอนปรู 538,884.42                                  
ปลายนา 490,598.12                                  
มดแดง 542,678.76                                  
ศรีประจันต 544,393.88                                  
วังหวา 532,119.05                                  
วังน้ําซับ 499,851.48                                  

สองพี่นอง บอสุพรรณ 1,063,939.27                               
บางตาเถร 921,600.18                                  
บางเลน 500,196.86                                  
หนองบอ 547,424.26                                  
ศรีสําราญ 561,972.77                                  
ดอนมะนาว 549,542.11                                  
บานกุม 588,326.39                                  
หัวโพธิ์ 599,066.49                                  
ทุงคอก 717,614.03                                  
เนินมะปรางค 524,828.98                                  
บานชาง 600,829.48                                  
บางตะเคียน 539,377.97                                  
บางพลับ 510,115.58                                  
ตนตาล 593,187.62                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 50

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สามชุก วังลึก 759,102.73                                  
หนองผักนาก 483,390.34                                  
กระเสียว 583,251.63                                  
หนองสะเดา 550,384.75                                  
บานสระ 526,748.41                                  
ยานยาว 518,389.23                                  

อูทอง หนองโอง 503,548.70                                  
พลับพลาไชย 706,362.85                                  
จรเขสามพัน 748,964.96                                  
อูทอง 855,265.12                                  
กระจัน 513,173.86                                  
บานโขง 502,962.70                                  
ดอนคา 737,479.38                                  
บานดอน 476,280.80                                  
สระยายโสม 542,488.41                                  
เจดีย 570,467.70                                  
ดอนมะเกลือ 574,625.12                                  
ยุงทะลาย 580,056.49                                  
สระพังลาน 570,935.31                                  

หนองหญาไซ ทัพหลวง 549,022.20                                  
หนองขาม 496,575.31                                  
แจงงาม 515,070.87                                  
หนองราชวัตร 561,405.96                                  
หนองโพธิ์ 490,199.92                                  
หนองหญาไซ 512,514.48                                  

ดอนเจดีย ทะเลบก 455,653.61                                  
หนองสาหราย 469,960.58                                  
ไรรถ 471,660.83                                  
สระกระโจม 527,651.68                                  
ดอนเจดีย 714,039.43                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 51

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

119,188,385.65                           
19 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 5,022,357.36                               

เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 7,685,847.65                               
ทามะกา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 5,591,629.99                               
ไทรโยค เทศบาลตําบลลุมสุม 1,473,396.16                               
ไทรโยค เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย 1,104,543.61                               
ทามะกา เทศบาลตําบลหวายเหนียว 1,313,349.47                               
ทามะกา เทศบาลตําบลลูกแก 1,301,873.62                               
ทามะกา เทศบาลตําบลทามะกา 1,881,125.48                               
ทามวง เทศบาลตําบลสํารอง 1,389,971.26                               
ทามวง เทศบาลตําบลหนองขาว 1,508,792.26                               
ทามวง เทศบาลตําบลทามวง 2,384,015.21                               
เมืองกาญจนบุรี เทศบาลตําบลหนองบัว 1,224,481.58                               
เมืองกาญจนบุรี เทศบาลตําบลลาดหญา 1,518,731.10                               
ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 5,968,227.74                               
สังขละบุรี เทศบาลตําบลวังกะ 5,557,937.24                               
บอพลอย เทศบาลตําบลบอพลอย 1,712,698.87                               
พนมทวน เทศบาลตําบลรางหวาย 1,334,114.76                               
พนมทวน เทศบาลตําบลพนมทวน 1,483,903.71                               
เลาขวัญ เทศบาลตําบลเลาขวัญ 1,292,634.12                               
ศรีสวัสดิ์ เทศบาลตําบลเอราวัณ 975,967.39                                  
เลาขวัญ เทศบาลตําบลหนองฝาย 1,427,755.72                               
หนองปรือ เทศบาลตําบลหนองปรือ 1,423,344.57                               
บอพลอย เทศบาลตําบลหนองรี 1,383,714.18                               
ดานมะขาม เทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย 1,276,518.99                               
ทามะกา เทศบาลตําบลพระแทน 1,541,025.41                               
ทามวง เทศบาลตําบลหนองตากยา 1,250,378.07                               
ทามะกา เทศบาลตําบลทาไม 2,256,936.97                               
เมืองกาญจนบุรี เทศบาลตําบลแกงเส้ียน 1,312,948.54                               
เมืองกาญจนบุรี วังดง 445,066.02                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 52

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ชองสะเดา 504,932.66                                  
ทามะขาม 441,374.23                                  
ลาดหญา 1,461,597.99                               
แกงเส้ียน 563,497.78                                  
ปากแพรก 1,166,430.44                               
เกาะสําโรง 517,783.70                                  
บานเกา 723,122.41                                  
หนองบัว 537,877.12                                  
วังเย็น 546,317.01                                  
หนองหญา 494,327.48                                  

ไทรโยค ทาเสา 427,535.85                                  
วังกระแจะ 494,544.14                                  
ลุมสุม 476,117.77                                  
ไทรโยค 480,514.27                                  
ศรีมงคล 515,875.80                                  
สิงห 542,751.78                                  
บองตี้ 567,299.73                                  

บอพลอย บอพลอย 502,650.96                                  
หลุมรัง 516,323.47                                  
หนองกุม 760,450.53                                  
ชองดาน 477,654.33                                  
หนองรี 594,867.29                                  
หนองกราง 593,385.84                                  

หนองปรือ หนองปรือ 730,623.20                                  
หนองปลาไหล 545,996.54                                  
สมเด็จเจริญ 581,533.22                                  

ศรีสวัสดิ์ ดานแมแฉลบ 595,881.09                                  
หนองเปด 651,038.50                                  
แมกระบุง 597,277.35                                  
ทากระดาน 568,530.74                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 53

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

นาสวน 617,496.94                                  
เขาโจด 589,018.10                                  

ทามะกา ตะคร้ําเอน                782,484.08                                  
ทาเสา 571,462.35                                  
พระแทน 675,745.33                                  
ทามะกา 496,868.31                                  
หวายเหนียว 700,565.10                                  
แสนตอ 503,307.54                                  
ดอนชะเอม 548,275.59                                  
เขาสามสิบหาบ 564,253.59                                  
โคกตะบอง 597,771.57                                  
ยางมวง 556,349.19                                  
สนามแย 527,064.23                                  
หนองลาน 599,605.84                                  
พงตึก 601,666.36                                  
ดอนขมิ้น 597,132.96                                  
อุโลกส่ีหมื่น 485,329.13                                  

ทามวง พังตรุ 518,865.99                                  
วังศาลา                  682,161.10                                  
ทาลอ 497,337.11                                  
วังขนาย 468,010.05                                  
หนองขาว 632,174.48                                  
หนองตากยา 560,616.37                                  
บานใหม 490,434.24                                  
มวงชุม 545,176.06                                  
ทุงทอง 509,332.68                                  
ทาตะครอ 612,283.76                                  
ทามวง 564,430.33                                  
รางสาล่ี 509,048.85                                  
เขานอย 576,837.55                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 54

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ทองผาภูมิ ทาขนุน 559,218.57                                  
หินดาด 454,080.83                                  
ล่ินถิ่น 562,493.80                                  
หวยเขยง 567,774.15                                  
สหกรณนิคม 619,031.95                                  
ชะแล 458,471.44                                  
ปลอก 565,443.55                                  

สังขละบุรี หนองลู 547,288.83                                  
ปรังเผล 621,083.60                                  
ไลโว 1,014,933.63                               

พนมทวน พนมทวน 692,610.44                                  
พังตรุ 535,602.82                                  
รางหวาย 479,644.50                                  
หนองโรง 535,937.71                                  
ดอนเจดีย 558,245.58                                  
หนองสาหราย 616,022.52                                  
ทุงสมอ 611,380.52                                  
ดอนตาเพชร 543,829.94                                  

เลาขวัญ ทุงกระบ่ํา               516,134.73                                  
เลาขวัญ 504,797.55                                  
หนองประดู 512,514.48                                  
หนองปลิง 541,873.01                                  
หนองโสน 508,406.69                                  
หนองฝาย 549,184.55                                  
หนองนกแกว 557,715.58                                  

ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก 567,012.36                                  
ดานมะขามเตี้ย 492,760.10                                  
กลอนโด 505,189.49                                  
หนองไผ 598,247.32                                  

หวยกระเจา ดอนแสลบ 780,843.29                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 55

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หวยกระเจา 570,879.95                                  
สระลงเรือ 515,024.43                                  
วังไผ 582,267.43                                  

118,248,450.39                           
20 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 5,301,205.42                               

เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี 8,572,657.94                               
บานโปง เทศบาลเมืองบานโปง 8,922,168.67                               
โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม 4,509,400.25                               
เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลเขางู 1,833,266.85                               
เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหวยชินสีห 2,275,870.96                               
เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหลักเมือง 3,849,280.40                               
บานโปง เทศบาลตําบลหวยกระบอก 1,236,150.00                               
บานโปง เทศบาลตําบลกระจับ 1,493,334.22                               
บานโปง เทศบาลตําบลทาผา 3,902,099.48                               
โพธาราม เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน 1,355,235.44                               
โพธาราม เทศบาลตําบลหนองโพ 1,111,341.61                               
โพธาราม เทศบาลตําบลบานเลือก 1,930,650.49                               
ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลศรีดอนไผ 2,479,736.50                               
ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก 2,302,192.60                               
บางแพ เทศบาลตําบลบางแพ 3,618,277.61                               
บางแพ เทศบาลตําบลโพหัก 2,142,773.67                               
ปากทอ เทศบาลตําบลปากทอ 1,164,705.05                               
จอมบึง เทศบาลตําบลจอมบึง 1,481,705.18                               
วัดเพลง เทศบาลตําบลวัดเพลง 1,351,259.38                               
สวนผ้ึง เทศบาลตําบลสวนผ้ึง 1,111,886.91                               
สวนผ้ึง เทศบาลตําบลบานชัฎปาหวาย 1,207,599.76                               
จอมบึง เทศบาลตําบลดานทับตะโก 1,297,386.27                               
โพธาราม เทศบาลตําบลเขาขวาง 1,521,518.26                               
เมืองราชบุรี หนองกลางนา 534,064.73                                  

ดอนตะโก 686,321.69                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 56

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เจดียหัก 773,225.30                                  
หินกอง 373,281.18                                  
คูบัว 543,806.81                                  
หวยไผ 407,679.05                                  
บางปา 479,888.77                                  
คุงน้ําวน 538,796.72                                  
คุงกระถิน 478,457.09                                  
หลุมดิน 530,688.69                                  
บานไร 471,082.42                                  
เกาะพลับพลา 597,074.09                                  
นํ้าพุ 476,193.44                                  
ทาราบ 528,049.16                                  
ดอนแร 525,988.77                                  
สามเรือน 487,923.86                                  
เขาแรง 515,257.10                                  
พิกุลทอง 517,466.80                                  

สวนผ้ึง บานบึง 468,447.37                                  
สวนผ้ึง 527,750.44                                  
ปาหวาย 486,390.51                                  
บานคา 436,686.24                                  
หนองพันจันทร 383,445.18                                  
ตะนาวศรี 467,126.07                                  
ทาเคย 431,321.97                                  

ดําเนินสะดวก ดอนกรวย 894,292.64                                  
ดอนไผ 517,834.67                                  
ดอนคลัง 431,424.69                                  
ประสาทสิทธิ์ 491,223.43                                  
ตาหลวง 543,218.79                                  
แพงพวย 537,712.42                                  
บานไร 588,284.11                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 57

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บัวงาม 506,598.29                                  
ทานัด 467,392.57                                  
ส่ีหมื่น 553,990.19                                  
ขุนพิทักษ 436,041.64                                  

บางแพ ดอนคา 572,627.18                                  
ดอนใหญ 483,275.12                                  
หัวโพ 502,314.80                                  

บานโปง สวนกลวย 708,062.25                                  
เขาขลุง 701,264.66                                  
ดอนกระเบื้อง 475,213.77                                  
เบิกไพร 761,270.93                                  
ปากแรต 869,622.09                                  
บานมวง 545,541.00                                  
หนองออ 459,715.99                                  
นครชุมน 443,513.82                                  
หนองกบ 598,304.69                                  
กรับใหญ 695,521.87                                  
ลาดบัวขาว 469,050.16                                  
หนองปลาหมอ 414,183.89                                  
คุงพยอม 411,722.70                                  

โพธาราม บานฆอง 479,112.55                                  
บานสิงห 657,783.56                                  
หนองกวาง 496,897.96                                  
เขาชะงุม 479,346.95                                  
ชําแระ 432,033.59                                  
ธรรมเสน 422,335.15                                  
เตาปูน 441,985.40                                  
คลองตาคด 657,138.96                                  
ดอนกระเบื้อง 438,553.69                                  
ทาชุมพล 422,824.51                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 58

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ดอนทราย 419,926.68                                  
สรอยฟา 577,626.44                                  
คลองขอย 532,363.74                                  
หนองโพ 617,258.03                                  
บางโตนด 517,990.86                                  

ปากทอ ทุงหลวง 742,694.77                                  
อางหิน 461,336.21                                  
หนองกระทุม 470,593.16                                  
วังมะนาว 431,718.22                                  
ดอนทราย 507,123.29                                  
วัดยางงาม 594,326.17                                  
ยางหัก 469,114.06                                  
หวยยางโทน 478,565.21                                  
ปาไก 577,383.17                                  
ปากทอ 709,405.98                                  
บอกระดาน 595,646.27                                  

วัดเพลง เกาะศาลพระ 549,997.11                                  
จอมประทัด 564,559.61                                  
วัดเพลง 550,640.02                                  

จอมบึง รางบัว 476,709.95                                  
ปากชอง 509,701.68                                  
ดานทับตะโก 545,799.20                                  
เบิกไพร 491,947.54                                  
จอมบึง 485,792.93                                  
แกมอน 510,229.08                                  
วัดแกว 452,156.53                                  

112,485,952.96                           
21 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องคการบริหารสวนจังหวัด 2,958,807.65                               

เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี 14,876,020.62                             
ชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา 6,584,739.07                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 59

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บานแหลม เทศบาลตําบลบานแหลม 3,117,497.47                               
ทายา เทศบาลตําบลทายาง 5,913,011.29                               
เขายอย เทศบาลตําบลเขายอย 3,248,635.55                               
บานลาด เทศบาลตําบลบานลาด 1,216,479.35                               
เมืองเพชรบุรี เทศบาลตําบลหัวสะพาน 1,319,829.17                               
เมืองเพชรบุรี เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 1,284,005.04                               
บานแหลม เทศบาลตําบลบางตะบูน 1,535,396.18                               
ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง 3,608,138.54                               
ทายาง เทศบาลตําบลหนองจอก 1,258,638.94                               
เมืองเพชรบุรี ไรสม 345,622.04                                  

ธงชัย 412,894.69                                  
หนองโสน 504,691.98                                  
หนองขนาน 482,358.14                                  
ชองสะแก 453,024.12                                  
บานกุม 472,762.30                                  
หนองพลับ 634,613.41                                  
นาวุง 653,988.38                                  
บานหมอ 531,090.63                                  
นาพันสาม 561,914.06                                  
บางจาน 536,959.60                                  
ดอนยาง 511,464.41                                  
ตนมะมวง 271,844.80                                  
โพไรหวาน 527,533.19                                  
สํามะโรง 655,153.86                                  
โพพระ 692,017.33                                  
บางจาก 678,153.91                                  

เขายอย หวยโรง 555,974.67                                  
หนองชุมพลเหนือ 458,344.13                                  
หนองชุมพล 384,576.49                                  
เขายอย 723,413.30                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 60

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หนองปรง 483,715.09                                  
หวยทาชาง 593,237.06                                  
หนองปลาไหล 594,871.00                                  

หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง 384,649.56                                  
ทาตะครอ 517,372.89                                  
ยางน้ํากลัดใต 639,681.94                                  

ชะอํา ไรใหมพัฒนา 463,725.27                                  
หวยทรายเหนือ 503,347.77                                  
บางเกา 501,281.25                                  
หนองศาลา 628,674.72                                  
สามพระยา 478,297.63                                  

ทายาง หนองจอก 522,945.57                                  
วังไคร 499,747.26                                  
เขากระปุก 437,962.14                                  
ทาไมรวก 514,858.47                                  
ทาแลง 484,783.61                                  
กลัดหลวง 417,035.23                                  
บานในดง 580,559.74                                  
ปกเตียน 634,236.18                                  
ยางหยอง 562,931.72                                  
มาบปลาเคา 558,342.53                                  

แกงกระจาน แกงกระจาน 479,346.95                                  
วังจันทร 521,375.54                                  
พุสวรรค 592,834.52                                  
ปาเด็ง 532,892.82                                  
สองพี่นอง 538,162.79                                  

บานลาด สมอพลือ 609,674.12                                  
ไรสะทอน 530,567.03                                  
ทาเสน 543,777.21                                  
ถ้ํารงค 568,834.12                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 61

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หนองกะปุ 548,174.62                                  
ตําหรุ 585,562.28                                  
หวยลึก 585,497.64                                  
ไรมะขาม 612,665.64                                  
บานหาด 578,965.70                                  
ทาชาง 603,254.26                                  
ไรโคก 586,333.60                                  
บานทาน 628,218.80                                  

บานแหลม บางครก 430,030.35                                  
บางตะบูน 744,208.25                                  
บางแกว 485,517.86                                  
บานแหลม 646,975.31                                  
บางขุนไทร 429,312.42                                  
ทาแรง 528,823.34                                  
แหลมผักเบี้ย 615,547.54                                  
ทาแรงออก 614,463.67                                  
ปากทะเล 649,455.20                                  
ทาคอย 613,218.18                                  
ตนมะพราว 603,968.29                                  
โรงเข 614,648.75                                  
หนองกระเจ็ด 596,800.38                                  
หวยแมเพรียง 586,410.69                                  

86,777,368.81                             
22 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนจังหวัด 7,510,579.03                               

เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 3,434,878.67                               
หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน 7,832,514.26                               
เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลคลองวาฬ 1,271,469.62                               
กุยบุรี เทศบาลตําบลกุยบุรี 1,767,476.41                               
กุยบุรี เทศบาลตําบลไรใหม 1,529,867.07                               
ปราณบุรี เทศบาลตําบลปราณบุรี 3,132,934.22                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 62

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ปราณบุรี เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ 1,850,611.27                               
ปราณบุรี เทศบาลตําบลไรเกา 2,219,423.62                               
ทับสะแก เทศบาลตําบลทับสะแก 1,494,720.65                               
บางสะพาน เทศบาลตําบลบานกรูด 1,162,868.89                               
บางสะพาน เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ 1,071,177.78                               
บางสะพานนอย เทศบาลตําบลบางสะพานนอย 1,053,634.39                               
บางสะพาน เทศบาลตําบลรอนทอง 1,472,905.26                               
หัวหิน เทศบาลตําบลหนองพลับ 943,864.04                                  
เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบล กม.5 1,069,804.12                               
เมืองประจวบคีรีขันธ อาวนอย 1,189,987.59                               

หวยทราย 583,068.72                                  
บอนอก 418,989.08                                  
คลองวาฬ 512,280.08                                  
เกาะหลัก 872,317.69                                  

หัวหิน หนองพลับ 455,978.71                                  
ทับใต 554,471.98                                  
หินเหล็กไฟ 467,626.97                                  
หวยสัตวใหญ 513,733.85                                  
บึงนคร 568,894.02                                  

ปราณบุรี หนองตาแตม 644,071.19                                  
ปากน้ําปราณ 386,097.13                                  
วังกพง 527,574.64                                  
ปราณบุรี 552,838.93                                  
เขานอย 1,068,510.06                               
เขาจาว 674,401.70                                  

บางสะพานนอย ทรายทอง 416,762.29                                  
ชางแรก 528,395.04                                  
บางสะพาน 498,059.60                                  
ปากแพรก 578,451.70                                  
ไชยราช 416,293.49                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 63

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางสะพาน ชัยเกษม 634,343.61                                  
แมรําพึง 369,706.59                                  
รอนทอง 446,999.82                                  
ทองมงคล 534,782.43                                  
ธงชัย 471,097.20                                  
พงศประศาสน 499,563.90                                  
กําเนิดนพคุณ 480,577.55                                  

ทับสะแก นาหูกวาง 484,738.14                                  
อางทอง 484,855.34                                  
หวยยาง 468,564.57                                  
ทับสะแก 504,231.61                                  
เขาลาน 430,911.75                                  
แสงอรุณ 534,962.33                                  

กุยบุรี กุยบุรี 429,633.50                                  
หาดขาม 604,340.47                                  
กุยเหนือ 538,856.36                                  
สามกระทาย 533,434.63                                  
ดอนยายหนู 592,055.70                                  
เขาแดง 640,918.16                                  

สามรอยยอด สามรอยยอด 428,165.65                                  
ไรเกา 529,196.77                                  
ศิลาลอย 595,902.09                                  
ไรใหม 595,081.83                                  
ศาลาลัย 475,073.09                                  

63,555,526.85                             
23 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องคการบริหารสวนจังหวัด 8,751,152.56                               

เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 7,036,042.35                               
อัมพวา เทศบาลตําบลอัมพวา 2,361,532.31                               
บางคนที เทศบาลตําบลกระดังงา 1,447,948.96                               
บางคนที เทศบาลตําบลบางนกแขวก 1,357,162.50                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 64

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

อัมพวา เทศบาลตําบลเหมืองใหม 1,216,826.08                               
เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ 788,402.67                                  

บางแกว 449,109.41                                  
บางขันแตก 559,042.77                                  
บางจะเกร็ง 445,363.76                                  
บานปรก 452,332.41                                  
แหลมใหญ 454,910.80                                  
นางตะเคียน 412,595.63                                  
คลองโดน 519,325.54                                  
คลองเขิน 469,593.79                                  
ทายหาด 497,521.65                                  

อัมพวา วัดประดู 461,329.87                                  
ปลายโพงพาง 508,412.48                                  
แพรกหนามแดง 517,794.54                                  
บางชาง 497,795.66                                  
สวนหลวง 490,495.16                                  
ทาคา 461,228.73                                  
เหมืองใหม 603,310.45                                  
ยี่สาร 570,116.76                                  
บางแค 510,986.13                                  
แควออม 608,108.53                                  
บางนางลี่ 531,521.37                                  

บางคนที กระดังงา 580,754.45                                  
จอมปลวก 556,549.46                                  
บางคนที 678,698.71                                  
บางสะแก 589,364.83                                  
โรงหีบ 663,180.24                                  
บางกระบือ 685,624.33                                  
ดอนมะโนรา 536,400.19                                  
บางพรม 571,082.28                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 65

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางยี่รงค 670,118.65                                  
38,511,736.01                             

24 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องคการบริหารสวนจังหวัด 12,535,846.23                             
เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 10,710,721.77                             
กระทุมแบน เทศบาลเมืองกระทุมแบน 3,072,882.56                               
กระทุมแบน เทศบาลเมืองออมนอย 6,888,201.54                               
บานแพว เทศบาลตําบลบานแพว 1,488,399.02                               
บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา 7,627,694.90                               
เมืองสมุทรสาคร เทศบาลตําบลบางปลา 846,354.10                                  
บานแพว เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา 1,515,035.97                               
เมืองสมุทรสาคร ทาทราย 1,227,784.51                               

นาดี 847,471.34                                  
โคกขาม 895,464.64                                  
บางน้ําจืด 579,845.73                                  
บางกระเจา 463,642.18                                  
ทาจีน 598,832.09                                  
บางโทรัด 438,092.64                                  
คอกกระบือ 450,808.81                                  
ชัยมงคล 203,107.15                                  
บางหญาแพรก 1,202,703.76                               
พันทายนรสิงห 529,274.04                                  
นาโคก 231,352.29                                  
กาหลง 283,799.18                                  
บานเกาะ 358,396.81                                  
บานบอ 403,870.31                                  

กระทุมแบน ทาไม 552,245.19                                  
สวนหลวง 1,338,772.66                               
คลองมะเดื่อ 824,675.99                                  
ทาเสา 361,092.41                                  
ดอนไกดี 357,166.22                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 66

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

แคราย 225,726.70                                  
บางยาง 305,422.53                                  
หนองนกไข 385,429.22                                  

บานแพว หลักสาม 689,251.69                                  
คลองตัน 285,750.94                                  
บานแพว 505,013.69                                  
หลักสอง 263,289.22                                  
เจ็ดร้ิว 332,821.85                                  
สวนสม 298,038.95                                  
อําแพง 363,143.40                                  

60,487,422.23                             
25 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัด 5,340,033.44                               

เมืองสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว 3,348,585.48                               
อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 7,533,184.70                               
วัฒนานคร เทศบาลตําบลวัฒนานคร 1,720,176.80                               
เขาฉกรรจ เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 5,222,147.24                               
ตาพระยา เทศบาลตําบลตาพระยา 2,138,200.34                               
เมืองสระแกว เทศบาลตําบลศาลาลําดวน 1,224,552.81                               
เมืองสระแกว เทศบาลตําบลทาเกษม 1,203,912.33                               
วังน้ําเย็น เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น 2,421,163.67                               
เมืองสระแกว สระขวัญ 925,233.37                                  

บานแกง 778,323.49                                  
ทาแยก 724,821.81                                  
โคกปฆอง 737,948.18                                  
หนองบอน 584,786.15                                  
ทาเกษม 562,329.95                                  
สระแกว 622,797.99                                  
ศาลาลําดวน 610,786.46                                  

เขาฉกรรจ หนองหวา 1,250,228.26                               
พระเพลิง 984,126.24                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 67

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เขาสามสิบ 561,005.05                                  
เขาฉกรรจ 619,088.13                                  

คลองหาด ไทรทอง 652,818.26                                  
ไทรเดี่ยว 633,645.01                                  
เบญจขร 632,539.49                                  
คลองไกเถื่อน 602,117.79                                  
ซับมะกรูด 595,850.98                                  
ไทยอุดม 611,912.36                                  
คลองหาด 521,831.86                                  

ตาพระยา โคคลาน 593,936.66                                  
ทัพเสด็จ 508,940.45                                  
ทัพไทย 574,782.41                                  
ทัพราช 823,035.19                                  
ตาพระยา 729,451.20                                  

โคกสูง โคกสูง 590,819.10                                  
โนนหมากมุน 645,094.32                                  
หนองแวง 562,970.28                                  
หนองมวง 550,333.96                                  

วัฒนานคร หนองน้ําใส 581,868.85                                  
หนองหมากฝาย 605,875.75                                  
หวยโจด 555,345.79                                  
โนนหมากเค็ง 598,256.63                                  
แซรออ 631,296.42                                  
หนองตะเคียนบอน 594,424.90                                  
หนองแวง 626,275.30                                  
ทาเกวียน 601,762.08                                  
ผักขะ 601,942.31                                  
ชองกุม 616,811.32                                  
วัฒนานคร 564,192.10                                  

อรัญญประเทศ บานใหมหนองไทร 519,370.66                                  

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง



หนาที่ 68

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หนองสังข 578,694.11                                  
ฟากหวย 571,731.20                                  
บานดาน 608,338.86                                  
ทับพริก 644,263.13                                  
ผานศึก 581,478.32                                  
เมืองไผ 609,330.59                                  
คลองทับจันทร 615,211.83                                  
ทาขาม 624,475.83                                  
คลองน้ําใส 606,015.84                                  
ปาไร 505,907.52                                  
หันทราย 612,992.32                                  

วังสมบูรณ วังสมบูรณ 648,700.58                                  
วังใหม 692,650.48                                  
วังทอง 732,029.59                                  

วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 721,716.02                                  
ตาหลังใน 752,129.35                                  
คลองหินปูน 557,167.58                                  
ทุงมหาเจริญ 1,051,281.69                               

67,755,048.16                             

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ภาคกลาง


