
หนา้ 38

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

รวมทัง้สิน้ 9,808,900.00   

แผนงานการบริหารการศึกษา 1,282,400.00   

งานพัฒนาบคุลากรฝ่ายบริหารและสายสนบัสนนุ 1,282,400.00    เพื่อพัฒนาบคุลากรของส านกัวิทยบริการใหม้วีิสัยทัศน ืความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

บคุลิกภาพและมศัีกยภาพพร้อมต่อการท างานและการน าองค์กร

1. รายจ่ายประจ า 620,000.00     ที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรสู่ความเปน็เลิศอย่างยัง้ยืน

     1.1 งบรายจ่ายอืน่ การบริหารงานและพัฒนาบคุคล 620,000.00      

1. การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 46,200.00       150,000.00      มุง่เนน้การพัฒนาบคุลากรตามสมรรถนะทางวิชาชีพ

2. การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ (talent) 100,000.00      เพื่อการพัฒนาบคุลากรที่มุง่เนน้การพัฒนาทางวิชาชีพ 3 ด้าน 

ทั้งด้านสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านบริหาร

3. การพัฒนาบคุลากรเพื่ออนาคต (ผู้น า) 100,000.00      ส าหรับเตรียมบคุลากรเพื่อรองรับการจัดการเพื่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต

200,000.00      เพื่อใหบ้คุลากรสามารถน าส่ิงที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์และสร้างมลูค่าใหก้บัองค์กร

   4.1 โครงการเปดิโลกทัศนพ์ัฒนาความสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร      116,000.00 140,000.00      โครงการศึกษาดูงานด้านระบบบริหาร การบริการและการจัดการสารสนเทศ

ด้าน IT รวมทั้งการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ เพื่อเปดิโลกทัศนส์ าหรับ

บคุลากร จัดปลีะ 1 คร้ัง (คนละ 4,000 *35 =140,000 บาท)

60,000.00        1. เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

2. เพื่อการศึกษาดูงานด้านการออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนรุ้

3. เพื่อสร้างเสริมโลกทัศนใ์หมใ่หบ้คุลากร

แบบฟอร์มที ่10

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักวิทยบริการ

   4.2 โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. การพัฒนาบคุลากรเพื่อเปดิโลกทัศน ์เพื่อการเรียนรู้ข้ามองค์กร

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564
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4. จัดปลีะ 1 คร้ัง (คนละ 4,000*15 = 60,000 บาท)

70,000.00        เพื่อสนบัสนนุการจัดกจิกรรมใหบ้คุลากรมคีวามผูกพันธ์กบัองค์กรมากขึน้

2. เงินสมทบส่วนกลางและ 1. เงินสมทบส่วนกลางและเงินออม 662,400.00      

เงินออม

แผนงานสนับสนุนการศึกษา 8,426,500.00   

งานบริการหอ้งสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาเขตปตัตานี 8,426,500.00   

1. รายจา่ยประจ า 7,403,600.00   

1.1 งบบคุลากร 2,896,200.00   

   1.1.1  ประเภทค่าจ้าง ค่าจ้างบคุลากรที่มตี าแหนง่ 1,505,382.00   2,896,200.00   เงินเดือนส าหรับพนกังานเงินรายได้บวกเงินเล่ือนขัน้ประจ าป ีร้อยละ 2.5

เหมอืนข้าราชการ 1. ส านกังานเลขานกุาร

 1.1 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่พัสดุขัน้ 15,577.00 บาท จ านวน 1 อตัรา

 1.2 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยัขัน้ 13,285.00 บาท 1 อตัรา

จ านวน 2 อตัรา รวม     346,344  บาท

     เพิ่มเงินเล่ือนขัน้ 2.5% เปน็เงิน    8,658.6  บาท

                     รวมทั้งส้ิน  = 355,002.6บาท

2. ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ. เคนเนด้ี

 2.1 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่หอ้งสมดุขัน้ 13,285 บาท จ านวน 1 อตัรา = 13,285.00 บาท

 2.2 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่หอ้งสมดุขัน้ 14,829 บาท จ านวน 1 อตัรา = 14,829.00 บาท

 2.3 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่หอ้งสมดุขัน้ 15,619 บาท จ านวน 1 อตัรา = 15,619.00 บาท

 2.4 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่หอ้งสมดุขัน้ 15,623 บาท จ านวน 1 อตัรา = 15,623.00 บาท

5. การพัฒนาบคุลากรเพื่อสร้างความสุขในองค์กร

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564
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 2.5 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่หอ้งสมดุขัน้ 15,630 บาท จ านวน 1 อตัรา = 15,630.00 บาท

 2.6 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่หอ้งสมดุขัน้ 15,730บาท จ านวน 1 อตัรา = 15,730.00 บาท

 2.7 ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่หอ้งสมดุขัน้ 15,745บาท จ านวน 1 อตัรา = 15,745.00 บาท

 2.8 ค่าจ้างพนกังานเทคนคิขัน้ 17,900บาท จ านวน 1 อตัรา = 17,900 บาท

 2.9 ค่าจ้างพนกังานเทคนคิขัน้ 18,050บาท จ านวน 1 อตัรา = 18,050 บาท

จ านวน 9 อตัรา  รวม  1,896,492 บาท  

          เพิ่มเงินเล่ือนขัน้ 2.5 % เปน็เงิน 47,412.3 บาท  

                     รวมทั้งส้ิน  = 1,943,904.3 บาท

3. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

3.1 ค่าจ้างพนกังานโสตทัศนศึกษา ขัน้ 15,610 บาท จ านวน 1 อตัรา  = 15,610 บาท

3.2 ค่าจ้างพนกังานธุรการ  ขัน้  14,184 บาท จ านวน 1 อตัรา = 14,184 บาท

3.3 ผู้ปฎบิตังานบริหาร ขัน้ 18,770 บาท จ านวน 1 อตัรา = 18,770 บาท *ไมเ่พิ่ม

จ านวน 3 อตัรา  รวม  582,768 บาท 

     เพิ่มเงินเล่ือนขัน้ 2.5% เปน็เงิน       14,569.2   บาท 

                    รวมทั้งส้ิน  = 597,337.2 บาท

1.2 งบด าเนินงาน 3,499,400.00   

  1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 3,479,400.00   

         1.2.1.1 ค่าตอบแทน 980,100.00     

1.เงินสมนาคุณ 3,010.00        12,000.00        เปน็ค่าสมนาคุณพนกังานขับรถยนต์ที่ต้องไปปฏบิติัหนา้ที่นอกเขตจังหวัด

และพื้นที่ใกล้เคียงซ่ึงระยะทางเกนิรัศม ี50 กโิลเมตร หรือระยะเวลา 6 ชัว่โมงขึน้ไป

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564
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2. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานราชการ 391,300.00     775,600.00      1. เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนแกเ่จ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คนละ 1,000 บาท/เดือน  จ านวน 16 คน เปน็เงิน 192,000 บาท

2. ค่าตอบแทนเงิน ชพค(เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว)ส าหรับบคุลากรที่ได้รับเงินเดือนไมถ่ึงขัน้ต่ า

ของระดับในส่วนที่ส านกัฯ จะต้องจ่ายสมบท (พนกังานเงินรายได้) เปน็เงินประมาณ 40,000 บาท

3. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัหนา้ที่บริหาร (หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้กลุ่มงาน) จ านวน 9 คน 

 หวัหนา้ฝ่าย 5,600*3*12 = 201,600 บาท

 หวัหนา้กลุ่มงาน 3,500 * 6 * 12 = 252,000 บาท

4.เงินสมนาคุณผู้ปฎบิติังานด้าน IT จ านวน 4 คน เดือนละ 7,500 บาท 12 เดือน

รวม 90,000 บาท

3. ค่าอาหารท าการนอกเวลา 6,300.00        30,000.00         1. เปน็ค่าล่วงเวลาส าหรับข้าราชการและลูกจ้างในวันหยุดหรือนอกเวลาปกติ ซ่ึงเปน็งานเร่งด่วน

เมือ่งบประมาณไมพ่อจ่าย ของส านกังานเลขานกุาร ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

 2. ค่าตอบแทนใหข้้าราชการและลูกจ้างในการปฏบิติังานนอกเวลาราชการกรณีเงินงบประมาณ

ไมเ่พียงพอของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี

 3. ค่าตอบแทนนกัศึกษาช่วยงานฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี

4.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิทยบริการ 44,800.00       140,000.00      เพื่อเปน็เงินส ารองจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอา่นบทความตีพิมพ์วารสารวิทยบริการ

5.ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 13,750.00       22,500.00        เปน็ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานส านกัวิทยบริการ ซ่ึงก าหนดจัดปลีะ 4 คร้ัง

ส านกัวิทยบริการ รอบละ 5,625 * 4 คร้ัง

      1.2.1.2  ประเภทค่าใชส้อย 719,300.00     

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564
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1. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 11,990.00       25,000.00        1. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ ของส านกัวิทยบริการ กรณีงบประมาณแผ่นดินไมพ่อ

2. ค่ารับรองพิธีการ 3,449.00        15,000.00        เปน็ค่าเล้ียงรับรองผู้มาเยีย่มเยียนส านกัวิทยบริการและเปน็ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมต่าง ๆ

ที่ส านกัวิทยบริการจัดขึน้

3. ค่าประกนัสังคม 70,668.00       144,000.00      สมทบกองทุนประกนัสังคมของลูกจ้างชัว่คราวจ านวน 16 คนในฐานะนายจ้างในอตัรา 5% 

ของค่าจ้างรายเดือน 

33,098.50       93,300.00        เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเงินรายได้ส านกัวิทยบริการ

5. ค่าเบีย้เล้ียง ที่พัก และ 46,823.00       100,000.00       - เปน็ค่าเบีย้เล้ียงที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและบคุลากร

พาหนะ ส านกัวิทยบริการ 

 - ค่าเบีย้เล้ียงที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อเช้าร่วมประชุมคณะท างาน PULINET

และชมรมบรรณารักษห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา

6. ค่าประกนัรถจักรยานยนต์ 1,000.00          ค่าประกนัรถจักรยานยนต์

7. ค่าประกนัชีวิต 5,000.00          ค่าประกนัชีวิตกลุ่มส าหรับบคุลากรส านกัวิทยบริการทิ่เปน็ข้าราชการ 1 คน

 และพนกังานเงินรายได้ 16 คน และแมบ่า้น 3 คน รวม 20 คนๆ ละ 250 บาท

8. ค่าบ ารุงสมาชิก 40,000.00         - ค่าบ ารุงสมาชิกข่ายงานหอ้งสมดุมหาวิทยาลัยส่วนภมูภิาค (PULINET)    40,000 บาท

4. เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3% ของเงินเดือน

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564
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9. ค่าทดแทนเงินรับฝากจ่ายคืน 3,638.00        30,000.00        เปน็ค่าใช้จ่ายส ารองกรณีเงินรับฝากจ่ายคืน เช่น เงินคืนค่าหนงัสือกรณีหนงัสือหายได้คืน

ค่าคืนสมาชิก ค่าประกนัหอ้งสมดุ

10. ค่าจ้างเหมาบริการ 112,000.00     266,000.00      ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของส านกัวิทยบริการ

  - ค่าเช่าเคร่ือง Multifunction Ricoh 5200 เดือนละ 18,000 บาท รวม 216,000 บาท

  - อืน่ๆ 50,000 บาท

          1.2.1.3 ค่าวัสดุ 1,780,000.00   

           - วัสดุส านกังาน วัสดุส านกังาน 71,098.40       60,000.00        1. เพื่อจัดซ้ือวัสดุส านกังาน ของฝ่ายต่าง ๆ ในส านกัวิทยบริการ

2. ค่าถ่ายเอกสาร หนงัสือ วิทยานพินธ์ คู่มอืการบริการต่าง ๆ

ที่ฝ่ายหอสมดุฯ จัดท าขึน้และค่าหนงัสือรายงานประจ าปี

3. ค่าวัสดุเพื่อใช้ในพิธีการต่าง ๆ

4. ค่าหมกึเคร่ือง Laser Printer จ านวน 20 หลอด เพื่อบริการผู้ใช้

5. วัสดุส านกังานหอ้งสมดุ 3 รายการ รวมเงิน 32,000 บาท

   - Licensed IDP Virus ของ ZyWall USG  12,000 บาท

   - Licensed IDP Virus ของ ZyWall USG 1000 ราคา 15,000 บาท

   - ESET Endpoint Antivirus 2 Year Renew&ESET Media Kit 5,000 บาท

6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ keyboard , mouse , ram, จอ,เคร่ืองส ารองไฟ ฯลฯ
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         - น้ ามนัเชือ้เพลิง วัสดุน้ ามนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 16,248.36       30,000.00        เปน็ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ซ่ึงใช้ส าหรับติดต่อราชการทั้ง

ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

          - วัสดุหอ้งสมุด วัสดุ หนงัสือ วารสาร 115,883.00     1,000,000.00    เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับบริการผู้ใช้บริการ ทั้งนกัศึกษา บคุลากร อาจารย์ 

และผู้ใช้บริการของฝ่ายหอสมดุ JFK กรณีงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไมเ่พียงพอ

            - วัสดุวารสาร วัสดุวารสารวิทยบริการ 40,000.00        ค่าวัสดุในการจัดท าวารสารวิทยบริการ

            - วัสดุส่ิงพิมพ์ วัสดุผลิตเพื่อเกบ็ค่าบริการ 256,383.71     650,000.00      ค่าวัสดุส าหรับผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หมกึพิมพ์ กาวเคร่ืองไสสันทากาว 

วัสดุพิมพ์เคร่ือง print & Cut ไวนลิ  สต๊ิกเกอร์ กระดาษพิมพ์ แผ่นพลาสติกเไวนลิ 

สต๊ิกเกอร์ วัสดุส้ินเปลืองต่างๆ  วัสดุเย็บเล่มส่ือส่ิงพิมพ์ ค่าบ ารุงรักษาเคร่ือง 

Multifunction Ricoh 5200  Fuji Xerox เปน็ต้น

 1.2.2  ประเภทค่าสาธารณปูโภค 20,000.00       

1. ค่าไปรษณีย์โทรเลข 14,129.00       5,000.00           ค่าบริการไปรษณีย์

2. ค่าโทรศัพท์ 2,063.25        15,000.00         ค่าบริการโทรศัพท์และบริการส่งข้อความ SMS ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี

 1.3  เงินอุดหนุน 205,000.00     

1. อดุหนนุการร่วมบ าเพ็ญกศุลต่าง ๆ 5,000.00           - เพื่อร่วมท าบญุในงานศพ ในพิธีทางศาสนา เช่น จัดซ้ือพวงหรีดเคารพศพ
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2. เงินอดุหนนุรายจ่ายอืน่ ๆ 111,660.00     200,000.00      เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอดุหนนุกจิการอืน่ ๆ ของส านกัวิทยบริการ

 1.4  งบรายจา่ยอ่ืน 803,000.00     

บริหารจดัการองค์กร/ภาพรวมส านักวิทยบริการ

254,000.00                       1. ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้าง 1,870.00        16,000.00        เปน็ค่ารักษาพยาบาลของพนกังานเงินรายได้ที่จ้างด้วยเงินรายได้ของส านกัฯ

เงินรายได้ ซ่ึงมอีตัราจ้างติดต่อกนัเกนิ 6 เดือน จ านวน 16 คน

2. โครงการสนบัสนนุการ 20,000.00        1. เปน็ค่าเส้ือกฬีา อปุกรณ์กฬีา ใหบ้คุลากรของส านกัวิทยบริการ

แข่งขันกฬิาบคุลากรภายใน ในการเข้าร่วมแข่งขันกฬีาบคุลากรภายในวิทยาเขต 

2. เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเล้ียงขอบคุณนกักฬีา

3. โครงการร่วมกจิกรรมศิลปะและ 1,840.00        8,000.00          1.โครงการจัดท ากระทง เนือ่งในวันลอยกระทง 1,000 บาท

วัฒนธรรม 2. โครงการจัดท าพวงมาลาวันมหดิล 1,000 บาท

3. โครงการร่วมกจิกรรมวันรูสมแิล 1,200 บาท

4. กจิกรรมวันอาซูรอ

5. กจิกรรมศิลปะและวัฒนธรรมอืน่ ๆ

22,325.00       50,000.00        ส าหรับการพัฒนาองค์กรสู่รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ

รางวัลคุณภาพแหง่ชาติTQA

4. โครงการพัฒนาสู่การบริหารตามแนวทางเกณฑ์
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5. โครงการ 7ส 5,000.00          เพื่อการจัดท ากจิกรรม 7 ส ของส านกัวิทยบริการ

6. โครงการ มอ. วิชาการ 35,000.00        เพื่อสนบัสนนุการจัดกจิกรรม มอ วิชาการ

(PSU Open Week 2020)

7. โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก 33,490.00       35,000.00        สมทบงบประมาณในการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ

แหง่ชาติ

15,000.00        เพื่อจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะแกน่กัศึกษา

9. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม 30,000.00        เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริมนวัตกรรมใหบ้คุลากร

10. โครงการส่งเสริมการอา่นและพัฒนา 30,000.00        เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริมการอา่น และพัฒนาหอ้งสมดุของเล่น เช่น โรงเรียน/ชุมชน

หอ้งสมดุของเล่น เช่น โรงเรียน/ชุมชน และนกัเรียนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

11. กจิกรรม KM ของส านกัวิทยบริการ 10,000.00         - เพื่อจัดเวท/ีกจิกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้  

8. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติ

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ นกัศึกษา มอ ปตัตานี
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 - กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน IT หอสมดุฯ 6,000 บาท

 - กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้ง 3 ฝ่าย

12. โครงการพัฒนาหนว่ยการเรียนรู้ 100,000.00      

13. Start Up 100,000.00      

14. Learning Box 200,000.00      

ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้

89,000.00                      

1. โครงการพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการ 10,000.00        ส าหรับการจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี

2. โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์ 20,000.00        การจัดค่ายยุวบรรณารักษส์ าหรับนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

3. กจิกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 10,000.00        กจิกรรมส่งเสริมการใช้บริการ

ส่งเสริมตามเทศกาล คริสต์มาส/วาเลนไทน/์ตอบค าถามชิงรางวัล/ผู้ยืมมากที่สุด/ผู้เข้าใช้มากที่สุด 
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4. โครงการสัปดาหห์อ้งสมดุ Book Fair 30,000.00        ส าหรับการจัดกจิกรรมจ าหนา่ยหนงัสือแกผุ้่ใช้บริการ เพื่อการแนะน าหนงัสือเข้าหอ้งสมดุ

9,000.00          การอบรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมติัส าหรับโรงเรียน ด้วยโปรแกรม OPEN Biblio

10,000.00        เพื่อใหผู้้ใช้บริการมพีื้นที่ในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท าร่วมแลกเปล่ียน ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดี

(OAR Maker Space) เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกจิกรรมได้รับความรู้จากการฝึกปฏบิติัจริงหรือจากผู้มปีระสบการณ์

ฝ่ายเทคโนโลยทีางการศึกษา

60,000.00                      1. โครงการ Customer Take Care 25,000.00       20,000.00        1.เพื่อจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.เพื่อจัดกจิกรรมผูกพันผู้ใช้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

10,000.00       20,000.00        เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโทรทัศนผ่์าน OAR Channel

20,000.00       20,000.00        1.เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในถิน่ทุรกนัดารด้วยส่ือการเรียนรู้

2.เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบด้วยส่ือการเรียนรู้

3.เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ใหแ้กโ่รงเรียนในถิน่ทุรกนัดารและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ความไมส่งบ

2. รายจา่ยลงทนุ 1,022,900.00   

5. การอบรมการใช้งานระบบหอ้งสมดุอตัโนมติัส าหรับโรงเรียน

6. โครงการบริการพื้นที่การเรียนรู้ส านกัวิทยบริการ

2. โครงการผลิตรายการโทรทัศน ์OAR CHANNEL

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564
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    2.1 งบลงทนุ 1,022,900.00   

   2.1.1 ประเภทค่าครุภณัฑ์ 1,022,900.00   

          ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

        2.1.1.1 ค่าครุภณัฑ์ 1,022,900.00   

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้  

704,000.00                    

1 Switch TP-LINK T1700G-28TQ 54,000.00        เพื่อทดแทนของเดิม 

JetStream 24-Port Gigabit Stackable 

Smart Switch, 4 Port SFP+ 10GE 3 ตัวๆ ละ 18000

2 SERVER 650,000.00      เพื่อใช้ในการส ารองข้อมลูระบบหอ้งสมดุอตัโนมติัทดแทนครุภณัฑ์เดิม

DATABASE SERVER HPE ProLiant DL380 Gen10 Server ที่มอีายุการใช้งานเกนิก าหนด (ครุภณัฑ์ที่ใช้อยูใ่นปจัจุบนัป ี2555 ใช้มาแล้ว 8 ป ีปกติ

อายุการProcessor Type Intel ใช้งาน 3-5 ป)ี

Processor Family 2 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6130 สภาพปจัจุบนัยังใช้งานได้ แต่ภาระการโหลดข้อมลู ปจัจุบนัมฮีาร์รดิสเหลือใช้งานเพียง

 4 ตัว(เดิมม ี6 ตัว ป ี2559 ฮาร์ดดิสกเ์สีย 2 ตัว เหลือ 4 ตัว ป ี2560 เสีย 1 ตัว เปล่ียนใหม ่

1 ตัว 
Memory  4 x HPE 32GB (1 x 32GB) 

Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19- ป ี2561 เสีย 1 ตัว เปล่ียนใหม ่1 ตัว ป ี2562 เสีย 1 ตัว เปล่ียนใหม ่1 ตัว) 

Registered Memory Kit ซ่ึงท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง และมคีวามเส่ียงสูงที่อปุกรณ์จะเสียหายเพิ่มเติม

 ส่งผลให้Memory Slots  24 DIMM slots ข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมลูผู้ใช้ และการยืมคืนสูญหายได้

16-Core (2.10GHz 22MB L3 Cache)Processor Kit

Internal Storage 6 x HPE 1.2TB 12G 10k rpm

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 50

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

Year Wty Digitally Signed Firmware Hard Drive [872479-B21]

Network Controller HPE 1 Gb 331i

HPE FlexibleLOM, depending on model

ฝ่ายเทคโนโลยทีางการศึกษา

243,000.00                    

1 อปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมลูผ่านระบบเครือข่าย 50,000.00        1. เพื่อจัดเกบ็และรวบรวมไฟล์ VDO ต้นฉบบัไว้ในแหล่งเดียวกนั

รายละเอยีดมดัีงนี้ 2. เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาไฟล์ VDO Footage

- รองรับความจุไมน่อ้ยกว่า 16 TB 3. เพื่อรวบรวมและจัดเกบ็ไฟล์ VDO เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและส านกัวิทยบริการ

- รองรับการเชือ่มต่อ HDD แบบ SATA หรือ SSDไมน่อ้ยกว่า 2 ช่อง

- มชี่องเสียบ USB 3.0 ด้านหนา้อย่างนอ้ย 1 ช่อง และด้านหลัง อย่างนอ้ย 1 ช่อง

- มชี่องเสียบ RJ-45 Gigabit Ethernet

- มรูีปทรงแบบ Chassic

2 ไมค์บมูพร้อมอปุกรณ์ประกอบ 100,000.00      1.เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพเสียงในระหว่างการถ่ายวิดีโอ

- ความถี ่40Hz – 20kHz 2.เพื่อเพิ่มความสะดวกในการถ่ายวิดีโอนอกสถานที่

- ปอ้งกนัเสียงรบกวน 

- ลดการส่ันไหวในขณะที่มเีคล่ือนที่

- รูปแบบการรับเสียง Supercardioid

- กา้นไมค์ท าจากคาร์บอนไฟเบอร์ 3 ข้อต่อ ความยาว: 100 ซม. ยาวสูงสุด : 250 ซม.

 HPL SAS SFF (2.5in) Smart Carrier ENT 3

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 51

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

- สามารถใช้กบัขาต้ังหรือช็อกเมา้ท์ขนาดต่างๆ ได้

- ด้ามจับหุม้ฟองน้ า

- มกีระเปา๋

3 ไมค์ไร้สายติดกล้อง 2 ชุด 54,000.00        1.เพื่อทดแทนอปุกรณ์ที่ช ารุดและใช้งานมา 7 ปี

ประกอบด้วย

1. เคร่ืองส่ง SK 100 G3 Bodypack Transmitter

2. เคร่ืองรับ, EK100 G3 Camera-Mountable Receiver

3. ไมโครโฟน ME2 Clip-On Lavalier Mic

4. 20 Banks With 12 Channel Presets Each

5. Auto-Lock Prevents

4 เมา้ส์ปากกา 9,000.00          1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบส่ือการเรียนรู้

- พื้นที่ท างานไมต่่ ากว่าขนาด 8.5" x 5.3"(216mm x 135mm) 2.เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการออกแบบกราฟิก

- Accuracy: +/- .02 in (+/- 0.5 mm) 

- ใช้งานได้บนระบบปฏบิติังาน Windows 10

- ใช้งานร่วมกบัโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Indesign และอืน่ได้เปน็อย่างดี

- น้ าหนกัไมเ่กนิ 550 กรัม

- Resolution: 2540 lpi

- Pressure Levels: 2048

- มเีมา้ส์ปากกาอย่างนอ้ย 1 ด้าม

5 เคร่ืองพิมพ์สามมติิ (3D Printer) 30,000.00        1.เพื่อเพิ่มบริการทางด้านการพิมพ์

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 52

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

- ความละเอยีดชัน้เลเยอร์สูงสุด 20 ไมครอน 2.เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ด้านเคร่ืองพิมพ์ 3 มติิ

- พิมพ์ชิน้งานขนาดไมต่่ ากว่า 17.5 x 17.5 x 17.5 mm

- ใช้วัสดุพิมพ์  ABS และเเมทาลิค PLA

- รองรับวัสดุเส้นขนาด 1.75 มม.

- มเีซ็นเซอร์เปดิปดิฝาครอบอตัโนมติั

- มรีะบบตรวจจับการพิมพ์เมือ่การพิมพ์ติดขัด

- มหีนา้จอ LCD ควบคุมเคร่ืองพิมพ์

ส านักงานเลขานุการ

75,900.00                      

1 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 52,900.00        ส าหรับทดแทนมอเตอร์ไซต์คันเดิม และเพื่อตอบสนอง Green Office

 -ก าลังไฟมอเตอร์ไฟฟ้า    2,000 วัตต์ โดยการลดใช้น้ ามนัเชือ้เพลิงและหนัมาใช้ไฟฟ้าแทน

 -ชนดิแบตเตอร่ี Lithium

 -ความจุแบตเตอร่ี 72V  30A

 -เวลาการชาร์จไฟ2 -3 ชัว่โมง

 -ความเร็วสูงสุด 100 km/h

 -ระยะทางสูงสุด 70 -90 km (ความเร็วเฉล่ีย 45 km/h)

2 Projecter 23,000.00        ส าหรับใช้ในหอ้งประชุมขนาดใหญ่ 45 ที่นงั

Epson EB-X41 XGA 3LCD ส าหรับการประชุมทุกรายการของส านกัวิทยบริการ เช่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 53

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

LCD  0.55 นิว้ (D10) คณะกรรมการนวัตกรรม ประชุมหวัหนา้กลุ่มงาน ประชุมบรรณารักษ ์เปน็ต้น

หลอดไฟ  210W UHE กรณีมผู้ีใช้บริการภายนอกมาขอใช้บริการ หนว่ยงานอืน่ๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น กบซ สนอ

อายุการใช้งาน(ปกติ/ประหยัด)   6,000 ช.ม/10,000 ช.ม. เปน็ต้น

ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด) 3,600 Im/2,235Im

ค่าความสว่างของแสงสี 3,600 Im

การเชือ่มต่อ อนาล็อค Input  D-Sub 15 Pin  1 (ปล๊ักสีน้ าเงิน)

ดิจิตอล HDMI  1 (ไมร่องรับ MHI)

เปดิหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)  282W/203W

สแตนบาย(เครือข่ายเปดิ/ปดิ)  2.0W/0.2W

        2.1.1.2 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

แผนงานการวิจยั 100,000.00     

งานวิจยัสถาบนั 100,000.00     

1.รายจ่ายประจ า 100,000.00     

1.1.1 งบเงินอดุหนนุ 1. โครงการวิจัยสถาบนั 100,000.00       - เพื่อสนบัสนนุการท าวิจัยสถาบนัของบคุลากรส านกัวิทยบริการ

   และตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยสถาบนั 

 - เพื่อสนบัสนนุการจัดกจิกรรมอืน่ๆ ที่เปน็การพัฒนาการท าวิจัยสถาบนั

รวมทัง้สิน้ 9,808,900.00   

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 54

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 55

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 56

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 57

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 58

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 59

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 60

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 61

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 62

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 63

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 64

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 65

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 66

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 67

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 68

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 69

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 70

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 71

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 72

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 73

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 74

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 75

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 76

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 77

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 78

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 79

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 80

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 81

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 82

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 83

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 84

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 85

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 86

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 87

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 88

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 89

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 90

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 91

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 92

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 93

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 94

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 95

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 96

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 97

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 98

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 99

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 100

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 101

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 102

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 103

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 104

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 105

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 106

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 107

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 108

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 109

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 110

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 111

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 112

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 113

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 114

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 115

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 116

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 117

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 118

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 119

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 120

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 121

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 122

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 123

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 124

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 125

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 126

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 127

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 128

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 129

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 130

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 131

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 132

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 133

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 134

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 135

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 136

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 137

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 138

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 139

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 140

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 141

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 142

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 143

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 144

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 145

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 146

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 147

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 148

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 149

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 150

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 151

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 152

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 153

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 154

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 155

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 156

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 157

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 158

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 159

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 160

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 161

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 162

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 163

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 164

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 165

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 166

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 167

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 168

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 169

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 170

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 171

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 172

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 173

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 174

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 175

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 176

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 177

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 178

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 179

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 180

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 181

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 182

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 183

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 184

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 185

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 186

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 187

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 188

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 189

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 190

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 191

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 192

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 193

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 194

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 195

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 196

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 197

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 198

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 199

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 200

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 201

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 202

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 203

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 204

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 205

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 206

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 207

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 208

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 209

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 210

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 211

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 212

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 213

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 214

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 215

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 216

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 217

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 218

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 219

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 220

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 221

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 222

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 223

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 224

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 225

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 226

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 227

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 228

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 229

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 230

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 231

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 232

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 233

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 234

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 235

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 236

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 237

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 238

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 239

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 240

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 241

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 242

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 243

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 244

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 245

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 246

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 247

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย รายการ รายจ่ายจรงิจาก   รายจ่ายจรงิจาก           จ านวนเงนิขอตัง้ ค าชีแ้จง

ประเภทรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบเงนิรายได้ ปี 2564

(1ตค.62-31มีค.63) (1ตค.62-31มีค.63)

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 248

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 249

186924

159420

346344 8658.6 355002.6

159420

177948

187428

187476

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 250

375120

188760

188940

214800

216600

1896492 47412.3 1943904

187320

170208

225240

582768 14569.2 597337.2

2896244

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 251

192000

2. ค่าตอบแทนเงิน ชพค(เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว)ส าหรับบคุลากรที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงขัน้ต่ า 40000

ของระดับในส่วนที่ส านกัฯ จะต้องจ่ายสมบท (พนกังานเงินรายได้) เปน็เงินประมาณ 40,000 บาท

201600

252000

90000

775600

 1. เปน็ค่าล่วงเวลาส าหรับข้าราชการและลูกจ้างในวันหยุดหรือนอกเวลาปกติ ซ่ึงเปน็งานเร่งด่วน

50000

 2. ค่าตอบแทนใหข้้าราชการและลูกจ้างในการปฏบิติังานนอกเวลาราชการกรณีเงินงบประมาณ 300000

25000

375000

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 252

เปน็ค่าเล้ียงรับรองผู้มาเยีย่มเยียนส านกัวิทยบริการและเปน็ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมต่าง ๆ

สมทบกองทุนประกนัสังคมของลูกจ้างชัว่คราวจ านวน 16 คนในฐานะนายจ้างในอตัรา 5% 

 - ค่าเบีย้เล้ียงที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อเช้าร่วมประชุมคณะท างาน PULINET

 - ค่าบ ารุงสมาชิกข่ายงานหอ้งสมดุมหาวิทยาลัยส่วนภมูภิาค (PULINET)    40,000 บาท

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 253

  - ค่าเช่าเคร่ือง Multifunction Ricoh 5200 เดือนละ 18,000 บาท รวม 216,000 บาท

12000

15000

5000

32000

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 254

เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับบริการผู้ใช้บริการ ทั้งนกัศึกษา บคุลากร อาจารย์ 

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 255

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 256

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 257

ส่งเสริมตามเทศกาล คริสต์มาส/วาเลนไทน/์ตอบค าถามชิงรางวัล/ผู้ยืมมากที่สุด/ผู้เข้าใช้มากที่สุด 

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 258

ส าหรับการจัดกจิกรรมจ าหนา่ยหนงัสือแกผุ้่ใช้บริการ เพื่อการแนะน าหนงัสือเข้าหอ้งสมุด

เพื่อใหผู้้ใช้บริการมพีื้นที่ในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท าร่วมแลกเปล่ียน ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดี

2.เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบด้วยส่ือการเรียนรู้

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 259

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 260

3. เพื่อรวบรวมและจัดเกบ็ไฟล์ VDO เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและส านกัวิทยบริการ

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 261

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 262

ส าหรับการประชุมทุกรายการของส านกัวิทยบริการ เช่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 263

กรณีมผู้ีใช้บริการภายนอกมาขอใช้บริการ หนว่ยงานอืน่ๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น กบซ สนอ

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 264

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 265

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 266

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 267

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 268

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 269

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 270

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 271

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 272

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 273

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 274

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 275

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 276

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 277

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 278

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 279

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 280

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 281

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 282

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 283

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 284

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 285

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 286

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 287

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 288

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 289

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 290

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 291

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 292

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 293

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 294

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 295

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 296

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 297

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 298

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 299

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 300

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 301

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 302

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 303

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 304

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 305

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 306

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 307

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 308

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 309

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 310

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 311

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 312

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 313

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 314

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 315

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 316

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 317

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 318

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 319

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 320

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 321

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 322

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 323

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 324

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 325

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 326

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 327

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 328

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 329

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 330

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 331

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 332

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 333

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 334

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 335

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 336

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 337

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 338

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 339

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 340

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 341

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 342

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 343

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 344

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 345

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 346

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 347

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 348

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 349

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 350

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 351

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 352

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 353

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 354

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 355

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 356

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 357

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 358

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 359

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 360

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 361

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 362

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 363

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 364

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 365

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 366

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 367

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 368

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 369

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 370

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 371

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 372

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 373

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 374

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 375

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 376

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 377

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 378

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 379

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 380

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 381

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 382

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 383

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 384

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 385

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 386

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 387

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 388

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 389

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 390

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 391

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 392

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 393

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 394

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 395

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 396

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 397

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 398

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 399

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 400

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 401

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 402

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 403

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 404

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 405

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 406

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 407

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 408

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 409

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 410

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 411

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 412

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 413

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 414

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 415

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 416

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 417

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 418

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 419

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 420

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 421

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 422

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 423

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 424

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 425

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 426

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 427

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 428

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 429

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 430

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 431

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 432

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 433

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 434

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 435

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 436

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 437

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 438

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 439

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 440

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 441

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 442

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 443

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 444

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 445

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 446

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 447

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 448

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 449

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 450

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 451

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 452

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 453

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 454

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 455

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 456

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564



หนา้ 457

ส านกัวทิยบรกิาร งบประมาณเงนิรายได ้2564


