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โครงสร้างการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

  (นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ)

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   1. ฝ่ายการประชุม   1. ฝ่ายนโยบายและแผน 1.  ฝ่ายการเงิน 1. ฝ่ายสํารวจและออกแบบ 1.  ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ

  2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล   2. ฝ่ายกิจการสภา อบจ.   2. ฝ่ายงบประมาณและ 2. ฝ่ายการบัญชี 2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. ฝ่ายทะเบียนพัสดุ

  3. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์   3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม      พัฒนารายได้ 3. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 3. ฝ่ายเครื่องจักรกล        และทรัพย์สิน

  4. ฝ่ายพัฒนาสังคม      ของประชาชน   3. ฝ่ายตรวจติดตามและ     4. ฝ่ายสาธารณภัยและ

     (สถานสงเคราะห์คนชรา)      ประเมินผลแผนงาน    สิ่งแวดล้อม

  5. ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา      และโครงการ

     และการท่องเที่ยว

    

ประธานสภา อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร

(สภา อบจ.)

ที่ปรึกษานายก อบจ.

สํานักปลัด อบจ. กองกิจการสภา อบจ.

เลขานุการนายก อบจ.

รองประธานสภา อบจ. รองนายก อบจ.

สมาชิก สภา อบจ.

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองแผนและงบประมาณ กองคลัง

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง )

หน่วยตรวจสอบภายใน

(นักบริหารงานการคลัง (ระดับกลาง)

กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

กองพัสดุและทรัพย์สิน
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ปี 2563

งบประมาณท่ีได้รับ การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ.
จํานวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 134.2153 112.3075 228.7343 94.5190 70.42

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                   -                 -               -             -          

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 134.2153 112.3075 228.7343 94.5190 70.42

1) แผนงานพ้ืนฐาน .............. -                     -                   -                -               -            

2) แผนงานพ้ืนฐาน ............... -                     -                   -                -               -            

3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

134.2153 112.3075 228.7343 94.5190 70.42

4) แผนงานยุทธศาสตร์....................... -                     -                   -                -               -            

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ -                     -                   -                -               -            

1) แผนงานบูรณาการ....................... -                     -                   -                -               -            

2) แผนงานบูรณาการ....................... -                     -                   -                -               -            

3) แผนงานบูรณาการ....................... -                     -                   -                -               -            

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร -                     -                   -                -               -            

5. งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน -                     -                   -                -               -            

6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ -                     -                   -                -               -            

7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง -                     -                   -                -               -            

8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย -                     -                   -                -               -            

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

3. งบประมาณภาพรวม

ปี 2562 เพิ่ม / ลด

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2562 - 2563
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  ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวดันครปฐม 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จ านวน 134,215,300 บาท จ าแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 134,215,300 บาท โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้
 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวดันครปฐม ได้ด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ) (ข้าราชการบ านาญส่วนจังหวดั (ครู) 11 อัตรา) 
 2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.นครปฐม ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562
 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 10,360 คน ในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
และสถานสงเคราะห์คนชรา ที่อยูใ่นความรับผิดชอบ จ านวน 2 แห่ง

 4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ได้ด าเนินการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 
(เงินเดือนและสวสัดิการ) และสนับสนุนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (เงินอุดหนุนทั่วไป

ในการปรับปรุงถนนในพื้นที่ จ านวน 4 สายทาง)

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

 - ไม่มี - 

แนวทางแก้ไข

 - ไม่มี - 

4. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ปญัหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ร้อยละ

134.2153 134.2153 112.3075 83.68

หมายเหตุ :    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรภายใต้

งบประมาณปี 

พ.ศ. 2562

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกระดับผลผลิต/โครงการ

ผลการเบิกจ่าย
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2561 2560 2559

รายรับ
ภาษีอากร 91,164,887.22               103,890,650.52        83,810,499.57          

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 2,994,889.07                 2,109,719.81            1,790,467.35            

รายได้จากทรัพย์สิน 11,478,705.78               6,522,487.43            5,053,269.93            

รายได้เบ็ดเตล็ด 16,665,712.80               3,298,800.00            2,166,570.50            

รายได้จากทุน 2,106,000.00                 67,505.00                325,650.00              

ภาษีจัดสรร 858,235,674.10             796,897,425.37        718,851,951.13        

เงินอุดหนุนท่ัวไป 128,769,399.00             130,896,428.00        45,503,762.00          

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 4,050,024.31                 22,873,264.66          78,267,647.78          

รวมรายรับ 1,115,465,292.28         1,066,556,280.79    935,769,818.26      

รายจ่าย
งบกลาง 21,885,243.41               21,049,255.36          21,499,352.67          

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,798,240.00                 6,798,240.00            6,797,702.91            

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 52,155,277.61               50,496,945.29          51,255,502.36          

ค่าตอบแทน 68,139,646.10               62,224,235.00          3,063,133.25            

ค่าใช้สอย 5,058,815.23                 8,117,006.30            6,795,403.98            

ค่าวัสดุ 6,415,372.30                 10,285,706.76          7,509,875.95            

ค่าสาธารณูปโภค 1,975,220.32                 1,992,141.12            2,710,594.43            

ค่าครุภัณฑ์ 18,539,440.00               18,939,425.00          12,422,001.70          

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 806,998,148.66             775,064,220.78        670,767,072.00        

รายจ่ายอ่ืน -                              -                         60,000.00                

เงินอุดหนุน -                              698,000.00              68,358,600.00          

รวมรายจ่าย 987,965,403.63           955,665,175.61      851,239,239.25      

รายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 127,499,888.65           110,891,105.18      84,530,579.01        

ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 2560 และ 2559

งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

6. รายงานสถานะการเงิน ท้ังเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ

และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
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ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 427,758,910.71      474,332,794.42      429,955,730.42      

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,229,659,760.32      978,031,831.45        719,749,355.53        

เงินฝากกองทุน 83,385,486.07          75,054,142.77          68,707,306.82          

ลูกหนี้เงินยืม 7,400.00                 -                         -                         

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ -                         342,620.10              -                         

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 515,000.00              -                         -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,313,567,646.39    1,053,428,594.32    788,456,662.35      

รวมสินทรัพย์ 1,313,567,646.39    1,053,428,594.32    788,456,662.35      

ทุนทรัพย์สิน 427,758,910.71      474,332,794.42      429,955,730.42      

หน้ีสิน

รายจ่ายค้างจ่าย 669,612,461.88        503,144,760.00        364,663,879.00        

รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ 7,400.00                 -                         -                         

เงินรับฝาก 6,783,328.55            8,759,496.18            17,384,242.70          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 676,403,190.43      511,904,256.18      382,048,121.70      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินกู้ 52,644,000.00          59,224,500.00          65,805,000.00          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 52,644,000.00        59,224,500.00        65,805,000.00        

รวมหน้ีสิน 729,047,190.43      571,128,756.18      447,853,121.70      

เงินสะสม

355,189,959.33        284,844,313.67        170,870,792.48        

เงินทุนสํารองเงินสะสม 229,330,496.63        197,455,524.47        169,732,748.17        

รวมเงินสะสม 584,520,455.96      482,299,838.14      340,603,540.65      

1,313,567,646.39    1,053,428,594.32    788,456,662.35      

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินสะสม

รวมหน้ีสินและเงินสะสม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2561  2560  2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
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และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน  228,734,300 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2562  จํานวน 94,519,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 70.42

228,734,300 บาท

1,239,500 บาท

41,477,700 บาท

131,284,100 บาท

54,733,000 บาท

228,734,300 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ

การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส

                               และความเสมอภาคทางสังคม

     ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

     กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

     กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

     กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

   1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน มีรายละเอียดดังนี้

7. แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีสําคัญ

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้ 
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8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบฟอร์ม ก.1

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมทั้งสิ้น 228.7343              46.8141               88.2918               46.8141               46.8143               

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                        -                        -                        -                        -                        

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 228.7343              46.8141               88.2918               46.8141               46.8143               

1) แผนงานพื้นฐาน.............................. -                        -                        -                        -                        -                        

2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

228.7343 46.8141 88.2918 46.8141 46.8143

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ -                        -                        -                        -                        -                        

1) แผนงานบูรณาการ....................... -                        -                        -                        -                        -                        

2) แผนงานบูรณาการ....................... -                        -                        -                        -                        -                        

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร -                        -                        -                        -                        -                        

5. งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน -                        -                        -                        -                        -                        

6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ -                        -                        -                        -                        -                        

7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง -                        -                        -                        -                        -                        

8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย -                        -                        -                        -                        -                        

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ

 1
1



แบบฟอร์ม ก.2

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครปฐม

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตวัชี้วดั/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น 228.7343 -            46.8141         -           88.2918       -              46.8141         -              46.8143      
แผนงานยทุธศาสตร์สง่เสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน -              

228.7343
-             46.8141         -            88.2918       -                46.8141         -              46.8143      

ผลผลติ/โครงการที่ 1 ผลผลติการจดับริการ     
สาธารณะ -              

228.7343

-             46.8141         -            88.2918       -                46.8141         -              46.8143      
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : องค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสทิธภิาพ ร้อยละ 70

228.7343

-             

         46.8141

-            

        88.2918

-                

         46.8141 70       46.8143

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นการบริหารจดัการใน
ระดบัดมีาก ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 70 228.7343
-             

         46.8141
-            

        88.2918
-                

         46.8141 70       46.8143

1. กจิกรรมการจดับริการสาธารณะด้านการศึกษา -           -              1.2395 -             0.3099 -            0.3099 -                0.3099 -                0.3098
2. กจิกรรมการจดับริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน -           -              41.4777 -             -                 -            41.4777 -                -                 -                -              
3. กจิกรรมการจดับริการสาธารณะด้านสังคม -           -              131.2841 -             32.8210 -            32.8210 -                32.8210 -                32.8211
4. กจิกรรมการจดับริการสาธารณะด้านการ
บริหารจดัการ -           -              

54.7330 -             13.6832 -            13.6832 -                13.6832 -                13.6834

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย

2. ให้จดัท าเป็นแผนเต็มปี

8.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หมายเหตุ :

12





แบบฟอร์ม ก.3

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผื่อเหลือ ที่ตั้งไว้ หมายเลข คําชี้แจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เริ่มต้น-สิ้นสุด เผื่อขาดและเงิน ตั้งแต่เริ่ม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อ ๆ ไป สถานภาพ พร้อมเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 62 ตามหมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

1. ผูกพันสัญญา

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม)

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

3. ผูกพันรายการใหม่

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

  หมายเหต ุ   1. ให้แสดงงบดําเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดําเนินงานและงบลงทุน

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2562 โดย จําแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้

                      (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม) (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2562

3. ให้ระบุหมายเลขกํากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

                      (1) ยังไม่ได้ดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กําลัง-สํารวจออกแบบ/-กําหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว

                      (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ

8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไม่มี

 1
3
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8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จําแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

���������	
��������������
��������
������ : �����������	������������� 228,734,300 ���
�
�����
������    3,646,300 ���
1. ���������	��� 228,734,300    �
�������������
�      3,646,300 �
�
1.1 �������	�������� 187,256,600    �
�
1) ����������	
���� 550,000         	��

(1) �����
���
������	���	��
����������	
���� (���������) 550,000         	��
2) �������������������� 186,706,600    	��

(1) �����
���
������	������������ ��	����	 (	�����!� 	����") 1,239,500       	��
(2) �������������	��
�������������#�������$����%�&�
#'(����$)�	��� (��$.) 124,320,000    	��
(3) �����
���
������	���	��
����������	
���� 
(���������*�(�+������) 1,602,200       	��
(4) �����
���
������	���	��
����������(�,���� 6,964,100       	��
(5) �����
���
����������-�$�����������./*�( ����������� 52,580,800      	��

1.2 �������	������
���� 41,477,700     �
�������������
�      3,646,300 �
�
1) ����./���/��/�������� 41,477,700     	����������	'($�& 3,646,300     	��

(1) ���'�	'
����*�(�(0���./$.���-�����+�-/���+�� 10 ����	�� 8,661,000       	��  +$ 1 ���� (+$ 1 ���+�)
(1.1) �����
���
���'�	'
�	��
�������� 8,661,000       	��
    (1.1.1) '�	'
����*��12�-,-������.- 8,661,000       	��
          (1.1.1.1) ���'�	'
����������*��12��,-������.- #���0�3��./4$������+�� 16,460 -����$- ��� �	�.�5. 0030     	�����+��� - 	����
��6���)� -��	����0
�� -��	���+���+�       ���� ����-)$ ����+����'5$ 1 ��� 8,661,000       	��
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(2) �����
���
���'�	'
�	��
�������� 32,816,700     	��
   (2.1) '�	'
����*��12�-,-������.- 32,816,700     	��
         (2.1.1) ���'�	'
����������*��12��,-������.- #���0�3��./ 4$������+�� 29,760 -����$- ����$)��./ 4,7 -��	�	������ ���/�$-�� -��	������)�����$ ���� ��$�����'5$ ����+����'5$
 1 ��� 12,823,200     	����������	'($�& 1,424,800     	��
      (2.1.2) ���'�	'
����������*��12��,-������.- #���0�3��./ 4$������+�� 20,180 -����$- �������-�� - ��+�0( �$)��./ 1,2,5,6,7 -��	���+�0( ���/�$-�� -��	���$���$ ���� ����-)$ ����+����'5$   
1 ��� 9,583,200       	����������	'($�& 1,064,800     	��
      (2.1.3) ���'�	'
����������*��12��,-������.- #���0�3��./ 4$������+�� 24,000 -����$- ����$)��./ 3 -��	��
���(0����$ ���/�$-�� -��	��
��#+�� ���� ����*0�*�� ����+����'5$ 1 ��� 10,410,300     	����������	'($�& 1,156,700     	��



แบบฟอร์ม ก.4

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

แหล่ง ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563 คําอธิบาย*
ชื่อโครงการ เงินกู้ ดําเนินงาน(ปี) โครงการ โครงการ เงินกู้ เงินบาท รวม เงินกู้ เงินบาท รวม การจัดสรร

(ระบ)ุ 25… - 25… สมทบ วงเงินทั้งสิ้น สมทบ วงเงินทั้งสิ้น ปี 2563

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.5   โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ไม่มี

 1
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แบบฟอร์ม ก.5

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

�� 2562 �� 2563 �� 2564 �� 2565 �� 2566
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 284.8443           284.8443           374.8690           438.7069           479.1886           487.6050           
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ 982.6459           1,051.4311         1,125.0313         1,203.7835         1,288.0483         1,378.2117         
2.1 เงินรายได้ 982.6459           1,051.4311        1,125.0313        1,203.7835        1,288.0483        1,378.2117        
2.2 ทุนหมุนเวียน -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.3 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.4 เงินอุดหนุนและบริจาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.5 เงินกู้ในประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.6 เงินกู้ต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.7 อื่น ๆ* -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.) 1,267.4902         1,336.2754         1,499.9003         1,642.4904         1,767.2369         1,865.8167         
4. นําไปสมทบกับงบประมาณ -                  -                  3.6463              -                  -                  -                  
4.1 งบบุคลากร -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4.2 งบดําเนินงาน -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4.3 งบลงทุน -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4.4 งบเงินอุดหนุน -                 -                 3.6463             -                 -                 -                 
4.5 งบรายจ่ายอื่น -                 -                 -                 -                 -                 -                 

5. คงเหลือหลังหักเงินนําไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 1,267.4902         1,336.2754         1,496.2540         1,642.4904         1,767.2369         1,865.8167         
6. แผนการใช้จ่ายอื่น 982.6459           961.4064           1,057.5471         1,163.3018         1,279.6319         1,407.5951         
7. คงเหลือ (5.-6.) 284.8443           374.8690           438.7069           479.1886           487.6050           458.2216           

8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

สถานะการเงิน �� 2561 ������	��/
��	��������������	�������� ��������

 1
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แบบฟอร์ม ก.6

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้
ลําดับ สรุปรายการ หน่วย จํานวนเงิน ลําดับ สรุปรายการ หน่วย จํานวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล
ที่ ที่

ประเภทรายการ* 

1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

3.เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไว้เดิม

โอนเปลี่ยนแปลงเป็น

ไม่มี

 1
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แบบฟอร์ม ก.7

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้
ลําดับ สรุปรายการ หน่วย จํานวนเงิน ลําดับ สรุปรายการ หน่วย จํานวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล
ที่ ที่

ประเภทรายการ* 

1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

3.เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไว้เดิม

โอนเปลี่ยนแปลงเป็น

ไม่มี

 1
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แบบฟอร์ม ก.8

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

รวมทั้งสิ้น 134.2153            134.2153            122.3083            112.3075            83.68                 -                    -                    

งบบุคลากร -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

งบดําเนินงาน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

งบลงทุน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

งบเงินอุดหนุน 134.2153             134.2153             122.3083             112.3075             83.68                  -                      -                      

งบรายจ่ายอื่น -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจํางวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
 (3) รายการที่ทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
 (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

 (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

 (7) เงินกันที่ทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เบิกจ่ายแล้ว 
ณ 30 ก.ย. 62

ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

ขอกันเงินฯ ก่อหนี้ผูกพัน

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2561

วงเงิน
งบประมาณ

ได้รับจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน

2
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แบบฟอร์ม ก.9

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..

แผนงาน...

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจ่าย...

1. รายการ (ชื่อโครงการ...) วัตถุประสงค์

    1.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

    1.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

    1.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

2. รายการ (ชื่อโครงการ...) วัตถุประสงค์

    2.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

    2.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

    2.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

3. รายการ (ชื่อโครงการ...) วัตถุประสงค์

    3.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

    3.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

    3.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

หมายเหต ุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
ระยะเวลา

12. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 

รวมเงินจัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที่...)

จํานวน
ครั้ง

ไม่มี

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ)

ระยะเวลา
ของโครงการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จํานวน
คน

อัตราที่ตั้ง

 2
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แบบฟอร์ม ก.10

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..
แผนงาน...

ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...

งบรายจ่าย...

1. ที่ปรึกษาไทย วัตถุประสงค์

   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 (1.1) บุคลากรหลัก

 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจัย/นักวิเคราะห์)
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จ่ายอื่น
        - อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

...

ไม่มี

กลุ่มวิชาชีพจัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที่...)

ประสบการณ์
(ป)ี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ระดับการศึกษา คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

จํานวน
ที่ปรึกษา

(คน)

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราที่ตั้ง รวมเงิน

 2
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กลุ่มวิชาชีพจัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที่...)

ประสบการณ์
(ป)ี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ระดับการศึกษา คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

จํานวน
ที่ปรึกษา

(คน)

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราที่ตั้ง รวมเงิน

2. ที่ปรึกษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจัย/นักวิเคราะห์)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จ่ายอื่น
         - อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

...

หมายเหตุ
 1. รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ให้แสดงรายชื่อโครงการและรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)
 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

ไม่มี

 2
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แบบฟอร์ม ก.11

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 

ราชการ เอกชน
รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์...

แผนงาน...

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจ่าย...
1. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)

 - ค่าอาหาร

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 - ค่าเช่าที่พัก

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

2. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์

   ต่างประเทศ (ประเทศ...) กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าอาหาร ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าเช่าที่พัก

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าเครื่องแต่งตัว

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

หมายเหตุ :
1. ค่ายานพาหนะ  ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซี่ เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

หน่วยนับ อัตรา หน่วยนับ

รวมเงิน
อัตราที่ตั้ง

ประเภท ก ประเภท ข

ไม่มี

จํานวนรวม
บุคคล
ภายนอก

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที่...)

14. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
ครั้ง/รุ่น

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน) สถานที่ดําเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )

ระบุจํานวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นตัน) / หน่วยนับ

 2
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แบบฟอร์ม ก.12

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..
แผนงาน...

ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...

งบรายจ่าย...

1. รายการ... วัตถุประสงค์
   1.1 สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

  - โทรทัศน์ (สถานีราชการ)

  - โทรทัศน์ (ระบุสถาน.ี..)

   1.2 สถานีวิทยุ

  - วิทยุ (สถานีราชการ)
  - วิทยุ (ระบุสถาน.ี..)

   1.3 หนังสือพิมพ์
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 6 x 10 นิ้ว ขาวดํา)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 6 x 10 นิ้ว สี)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 10 นิ้ว ขาวดํา)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 10 นิ้ว สี)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 20 นิ้ว ขาวดํา)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 20 นิ้ว สี)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ขนาด..... สี/ขาวดํา (ระบุ))

   1.4 สื่ออื่นๆ
  - CD-ROM / DVD5

  - โปสเตอร์
  - แผ่นพับ
  - ป้ายโฆษณาไวนิล
  - อื่น ๆ (ระบุ)...

...

หมายเหต ุ   รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

ไม่มี

15. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 รายละเอียดงบประมาณปี 2563
คําชี้แจง

(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที่...)

จํานวน
(นาที/คอลัมน์/...)

ต่อครั้ง
ครั้ง ช่วงเวลา อัตราที่ตั้ง รวมเงิน
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แบบฟอร์ม ก.13

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 

มี ไม่มี ประเทศ
กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..
แผนงาน...

ผลผลิต/โครงการ ...
กิจกรรม ...
งบรายจ่าย ...
1. รายการ... วัตถุประสงค์
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระบุตําแหน่ง...) กลุ่มเป้าหมาย
    - ค่าที่พัก (ระบุตําแหน่ง...) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
    - ค่าพาหนะ 
           - ค่าโดยสารเครื่องบิน (ระบุตําแหน่ง...)
           - ค่าธรรมเนียม
           - ค่าแท็กซี่
           - อื่นๆ (ระบ)ุ...

    - ค่าเครื่องแต่งตัว (ระบุตําแหน่ง...)
    - อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)
...

หมายเหตุ
1. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
2. พันธกรณีข้อตกลง ให้ระบุว่าเป็นกรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือกรณีที่ไม่มีพันธกรณีข้อตกลง โดยใส่เครื่องหมาย √ ในช่องมี หรือ ไม่มี
3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศ และกลุ่มประเทศว่าเป็นประเภท ก  ประเภท ข  ประเภท ค  ประเภท ง  หรือประเภท จ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

4. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

คําชี้แจง 
(เหตุผลความจําเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
อัตราที่ตั้งจ่ายจริง

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ไม่มี

ประเภทการประชุม
(ระบ)ุ

พันธกรณีข้อตกลง ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบ)ุ(ใส่เครื่องหมาย √)

ครั้ง/รุ่น คน

16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

จัดสรร วันจัดสรร รวมเงิน
เบิกจ่าย

(ณ วันที่...)
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17.  รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

 - ไม่มี - 


