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    รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒ 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ 

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองคลัง 
************* 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น           ตั้งไว    4,374,600-บาท        
รายจายประจํา     ตั้ง 4,289,000.-บาท  
1.  งบบุคลากร     (รหัสบัญชี  52000000)  ตั้งไว  2,753,980 .- บาท 
    1.1.เงินเดือน(ฝายประจํา)(รหัสบัญชี 522000) ตั้งไว 2,753,980.-บาท 
        (1 ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
             (รหัสบัญช ี 5220100) ตั้งไว 1,024,500.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือ
พนักงานสวนตําบลประจําป พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เงินเลื่อนขั้น เงินเลื่อนระดับใน
ระหวางปของพนักงานสวนตําบลสวนการคลัง จํานวน 4 อัตรา 

-  เงินเดือนตําแหนงหัวนาสวนการคลัง/นักบริหารงานคลัง   จํานวน  1 อัตรา 
   (ผูอํานวยการกองคลัง) 

          -  เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี           จํานวน 1  อัตรา 
-  เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได          จํานวน 1  อัตรา 
-  เงินเดือนตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ               จํานวน 1  อัตรา 
  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 งานบริหารงาน

คลัง รหัส 00113) 
 (2) ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  (รหัสบัญชี 5220200) 
 ตั้งไว 15,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมวิชาชีพและคาครองชีพและอ่ืน ของพนักงาน

สวนตําบลและเงินเพ่ิมตามสิทธิขอกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต กําหนด ต้ังจายเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  

 (3) ประเภทเงินประจําตําแหนง (5220300) ตั้งไว 42,000.-บาท   
 เพ่ือจายเปนเงินคาประจําตําแหนง นักบริหารสวนงานคลัง /ผอ.กองคลัง ตามสิทธิระเบียบ
ตางๆ หนังสือสั่งการหรือ ก  อบต .กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได ( ปรากฏตามงานบริหารงานทั่วไป 
รหัส00110 บริหารงานคลัง ) 

(4) ประเภทคาจางลูกจางประจํา ( รหัสบัญชี 5220500)  ตั้งไว 232,920 .- บาท  
 เพ่ือจายเปนคาจางและเงินคาปรับปรุงคาจางประจําปใหแกลูกจางประจํา  จํานวน 1  อัตรา 

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏแผนงานบริหารทั่วไป  รหัส  00110 งานบริหารงานคลัง  
รหัส 00113)  
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(5)  ประเภทเงินคาตอบแทนพนักงานจาง  (รหัสบัญชี 5220700)  ตั้งไว 1,318,180.- บาท   
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
และอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบขอกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือก . อบต.กําหนด    พนักงานจางภารกิจ    
จํานวน 3 อัตรา 

(1.) คาจางพนักงานตามภารกิจ            รวม 3 อัตรา 
     - ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ     จํานวน 1 อัตรา 
     - ตําแหนงผูชวยธุรการ     จํานวน 1 อัตรา 
     - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา 

 (2.) คาจางพนักงานทั่วไป          จํานวน  4  อัตรา   
 (3.) พนักงานจดมาตรนํ้า             จํานวน 3 อัตรา          

ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    รหัส  00110  งานบริหารงานคลัง  
รหัส 00113) 

(6) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง   (รหัสบัญชี 5220800)   
ตั้งไว 121,380. -  บาท   

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิม คาครองชีพช่ัวคราว และเงินเพ่ิมคาวิชาและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ของพนักงาน
จาง พนักงานจางตามภารกิจ และเงินอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบขอกฎหมายและหนังสือสั่งการหรือ  
ก.อบต. กําหนด ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางทั่วไปจํานวน 
 4 อัตรา พนักงานจดมาตรวัดนํ้า จํานวน 3 อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)   
  

2.  งบดําเนินการ   (รหัสบัญชี  5300000) ตั้งไว    1,535,020.-บาท 
 2.1  คาตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000) ตั้งไว  440,020. -   บาท 
  (1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(รหัสบัญชี 5310100) ตั้งไว 207,020. - บาท   
         เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนกรณีพิเศษ  และเงินอ่ืนๆ ตามสิทธ์ิ
ที่ระเบียบขอกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการหรือ ก .อบต .กําหนด ใหแก พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ผูมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ ฯ  ต้ังจาย
จากเงินรายได ต้ังจายจากเงินรายได      (ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไ ป รหัส 00110 งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113) 

 
   (2) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(รหัสบัญชี 5310100) ตั้งไว 50,000. - บาท 
      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  คณะกรรมการดําเนินการงานจางที่
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย และคณะกรรมการตางๆ ที่รับผิดชอบในจัดจางซื้อจัดจาง  ดวยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ



38 

 

ภาครัฐ พ .ศ. 36560 ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ต้ังจายจากเงินรายได      (ปรากฏแผนงาน
บริหารงานทั่วไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) 
  (3)   คาตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานสวนตําบล (รหัสบัญช5ี30100) 
ตั้งไว 15, 000.-บาท 
  เพ่ือเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานสวนตําบล  และลูกจางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ .ศ. 2555 ตามหนังสือที่ มท . 0809.2/ว.233 ลงวันที่ 25  มกราคม  2556  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น      ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 
00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)    
 (4)  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลา   (รหัสบัญชี 5310300)  ตั้งไว   50,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดหรือตามคําสั่งของ 
อบต. ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนบริหาร
ทั่วไป   รหัส  00110 งานบริหารงานคลัง  รหัส 00113)    
      (5)  ประเภทคาเชาบาน (รหัสบัญชี 5310400) ตั้งไว  78,000. - บาท  

 เพ่ือจายเปนคาเชาบาน  คาเชาซื้อบาน  คาผอนชําระเงินกูเพ่ือสรางบานของพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานตามที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด   ต้ังจายจากเงินรายได /เงิน
อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส  00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 
00113)                                                                 
     (6) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (รหัสบัญชี 5310500) 
 ตั้งไว   40,000. -   บาท  

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําขององคการ
บริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและกฎหมายกําหนด    ต้ังจายจากเงินรายได/เงิน
อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110      งานบริหารงานคลัง รหัส 
00113) 

       2.2 คาใชสอย  (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว   820,000. -  บาท  
 (1) ประเภทรายจายเพื่อใหไดซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 5320100)    
ตั้งไว 530,000. - บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหมาซึ่งบริการที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของสวนการคลัง ๆลๆ 

-   จางเหมาบริการตางๆ  เพ่ือเปนรายจายคาจางเหมาบริการตางๆ 
    -   คาถายเอกสาร เพ่ือจายเปน คาเขาปกหนังสือ เย็บหนังสือ  จัดทําปกหนังสื่อ  

4                                                      
คากําจํากัดสิ่งปฏิบัติ คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิ้น  ฯลฯ 

-  คาโฆษณาและเผยแพร คาโฆษณาและเผยแพร เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโฆษณา 
และคาจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดพรอมปดต้ัง ประเภทภาษีตางๆ 

คาสื่อตางๆบันทึกหรือจําสื่อประชาสัมพันธ ๆลๆ  ระเบียบฯ ตามคําสั่งของ อบต.หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน  ฯลฯจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  

                 -  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
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           -  คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกดําเนินการ
ใหกับอบต .  ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลัง ซึ่งไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจาง
เหมาที่ปรึกษา หรือ ผูตรวจสอบบัญชี การเงินการคลัง คาจางเหมาจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน คาจางแรงงานการทําของ ค าซักฟอกผามานผาปูโตะ   คาจางเหมาเก็บคา
นํ้าประปาและคาขยะ  คาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบคอมพิวเตอร หรือคาจางเหมา อ่ืนๆ    
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง  
รหัส 00113) 

(2) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ      
(รหัสบัญชี 320300) ตั้งไว 240,000.-บาท  

     (2.1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว   90,000.-บาท    เพ่ือจาย  
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักรเชน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ เชาที่พัก    คาลงทะเบียนตาง ๆ และอ่ืน ๆ   ของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวน     (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  

     (2.2)  คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง  
ตั้งไว   150,000. - บาท 
 เพ่ือจายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง เชน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององคการปกครองสวนทองถิ่น และการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ที่ดิน คัดลอก ระวางที่ดิน และอ่ืนๆลๆ  ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษ ี
และทะเบียนทรัพยสินของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2550  ต้ังจายจากเงินรายได/เงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) 
 

(3).  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รหัสบัญชี 320400)  
  ตั้งไว 50,000. - บาท  
   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑเพ่ือสามารถใชงานไดตามปกติ  ของสวนการ
คลังองคการบริหารสวนตําบล และในกรณีการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานบุคคลภายนอก 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร  ตู  โตะ  ฯลฯ   และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน  วั สดุ
ตางๆ และอ่ืนๆ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 
00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  

 

2.3.   คาวัสดุ  รหัสบัญชี 533000)       ตั้งไว 255,000.-บาท 
(1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   (รหัสบัญชี 5330100)   ตั้งไว 125,000.-  บาท    

       -  รายจายเพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน   เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา แฟม 
ตรายาง  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ  หรือการพิมพ  แบบพิมพ  เพ่ือใชในลงบัญชี  แบบพิมพอ่ืนๆ ที่
ใบเสร็จรับเงิน  เครื่องคิดเลข วัสดุตางๆ ของสวนการคลัง   

- รายจายเพ่ือจายที่ตองชําระกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยและ 
อ่ืนๆ ลๆ ของสวนการคลัง 

- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให สามารถใช 
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งานไดตามปกติ  หรือ รายจายเพ่ือประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุๆลๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสวนการคลัง  ต้ังจายจาก    เงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป รหัส   00110   งานบริหารงานคลัง รหัส   00113)                                         
         (2)  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทย ุ ( รหัสบัญชี 5330200) ตั้งไว 10,000.- บาท 
 เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา สายไฟฟา ฟวส 
 ๆลๆ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส   00110 
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  
         (3)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร   (รหัสบัญช ี5331100)  
ตั้งไว 20,000.-บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ถานแบตเตอรี่ กระดาษโปสเตอร พูกัน 
กระอัด ฟลม เมฆโมรีการด ๆ และอ่ืนๆ รวมถึงคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตนไป  ที่
อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลัง  ต้ังจา ยเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป รหัส   00110   งานบริหารงานคลัง รหัส   00113)   
        (4)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   (รหัสบัญชี 331400)  ตั้งไว  100,000.-  บาท   

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอชุดไมเกิน 20,000.- บาท และคา
จัดซื้อคาวัสดุคอมพิวเตอรของสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบล  เชน  แผนดิสก  ผงหมึก   
แปนพิมพ   เมนบอรด เมาส  ฮารดดิสค แผนซีดี แผนบันทึกขอมูล โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมตาน
ไวรัส  อุปกรณบันทึกขอมูลและอ่ืน รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดต้ังเปนตนไป ๆลๆ   ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร อยูในความรับผิดชอบของสวน
การคลัง  ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 
00110   งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)   

  2.4  คาสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี 5340000)  ตั้งไว  20,000.- บาท     
เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข คาดวงตราไปรษณียกร คาเชาตูไปรษณียแลคาสงพัสดุ

ภัณฑๆลๆ (5340400) ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
รหัส 00110  งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  

 
3. งบลงทุน (5400000)  ตั้งไว   85,600.-    บาท 
  3.1  หมวดคาครุภัณฑ (รหัสบัญชี 541000)  ตั้งไว  85,600. - บาท 

 (1)   ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  (รหัสบัญชี 5410100) ตั้งไว 11,000. -  บาท 
        คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ตั้งไว  11, 000.-  บาท   
    เพ่ือจัดซื้อตูเอกสาร  ตูเหล็กขนาด  2 บาน  มีแผนปรับระดับ 3 ช้ิน คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5, 500. – บาท เปนเงิน 11,000.-  บาท  ต้ัง
จายจากเงิน รายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)  

                     (ราคาท่ีกําหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

 (2)   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (5411600) ตั้งไว   44,600.- บาท 
 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 

19 น้ิว)   จํานวน 1 ชุด ราคา 30,000 บาท 
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 เปนรายการที่ไดกําหนดไวเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 
00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  

                              (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

      (2.2)   เครื่องสํารองไฟฟา  ต้ังไว  11,800.- บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคา 5,900.- บาท จํานวน 

2 เครื่อง  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 
00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  

     (2.3)  จอภาพแบบ  LED หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว ราคา 2,800.- บาท   
                   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
 

  (3)   ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ( รหัสบัญชี 5411800) 
 ตั้งไว 30,000.- บาท 
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือใหสามารถใชงานไดปกติ   เชน  
เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  
                                    
 
            
                                                                                           
                                                     
   
                                                    
                                                                     
                                                    

 


	รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
	ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           ตั้งไว้    4,374,600-บาท
	2.2 ค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้   820,000. -  บาท



