
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
************************ 

 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๕๘/๕ วรรคที่ ๕ และวรรคท่ี ๖ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว    องค์การบริหารส่วน
ต าบล เบิกไพร จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

(นายธรรมรักษ์  บุตรน้ าเพ็ชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 .............................................................. 
 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความในมาตรา  ๕๘/๕ ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนเข้ารับหน้าที่  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว  
นั้น 
  บัดนี้  ข้าพเจ้านายธรรมรักษ์  บุตรน้ าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร พร้อม
คณะผู้บริหาร ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๖ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรจะมีจ ากัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่พ่ีน้องประชาชนตามอ านาจหน้าที่และตาม
กฎหมายก็ตาม แต่ก็ได้มีความพยายามให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขอันสูงสุดของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลเบิกไพรและประเทศชาติ โดยเน้นให้ความส าคัญในเรื่องความรวดเร็ว เรียบร้อย ซื่อตรง 
โปร่งใสเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดสรุป ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านการคมนาคมและขนส่ง  

1. ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกถนนสายต่างๆ และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ  อบต.เบิกไพร   
    งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐.- บาท   
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท (ถนนหิน   
    คลุกบดอัด) 
๓. ก่อสร้างถนนยกระดับสายขึ้นฝายเก็บน้ า หมู่ที่ ๘  งบประมาณ  ๓๗๔,๐๗๙.- บาท 
๔. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์ หมู่ที่ ๖  
    งบประมาณ ๒๑๑,๑๑๖.- บาท (ถนนหินคลุกบดอัด) 
๕. ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชายเนิน หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๗๗,๖๒๐.- บาท (ถนนหิน
คลุกบดอัด) 
๖. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบล็อกวาล์ว-หนองโก หมู่ที่ ๖  
    งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐.- บาท 
๗. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงชนบท – บ้านนายวง หมู่ที่ ๕  
    งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐.- บาท (ถนนหินคลุกบดอัด) 
๘. ถนนลูกรังยกระดับสายบ้านนายตี๋ ตาด า – บ้านนางเหลือ บวงรักษ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๔๗,๒๐๐.- บาท
(ถนนหินคลุกบดอัด) 
๙. ก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบสายบ้านนางน้อย ก้านทอง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐.- บาท 
๑๐. ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายบ้านนายมิน แซ่บาง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๕๙,๕๐๐.- บาท 
           แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านสาธารณูปโภค  
1. บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย งบประมาณ 2๒,๒๒0.- บาท  
2. ซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน  งบประมาณ 16๒,๘๕๗.-  บาท  
3. ขยายเขตไฟฟ้าไปยังครัวเรือนของประชาชน งบประมาณ ๓๑,๑๙๐.- บาท 
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๔.  ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน  งบประมาณ ๘๙,๖๐0.-  บาท  
๕. ขุดลอกล าห้วย บ่อน้ า และสระสาธารณะ  งบประมาณ  612,460.- บาท  
    (สระ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ  ๓๑๓,๔๖๐.- บาท, หมู่ที่ ๗ ๒๙๙,๐๐๐.- บาท) 
            รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  ใช้งบประมาณ  ๓,๔๙๕,๘๔๒.-  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน (งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)         
 แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านการส่งเสริมอาชีพ    

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านสวัสดิการสังคม  
1. เบี้ยยังชีพคนชรา  งบประมาณ ๔,๙๐๓,๒๐๐.- บาท (งบกรมส่งเสริมฯ)  
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  งบประมาณ ๙๒๔,๐๐๐.- บาท (งบกรมส่งเสริมฯ)  
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ใช้งบประมาณ 5,๐๐๐.- บาท  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านนันทนาการ  
๑.จัดหาอุปกรณ์กีฬา และเครื่องออก าลังกายกลางแจ้งส าหรับชุมชน  งบประมาณ  263,000.-  บาท  
๒.จัดการแข่งขันกีฬาเดิน วิ่ง จักรยานมาราธอน งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช   
   งบประมาณ  ๕๐,000.  บาท 
3.แข่งขันกีฬาในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ ๔๒,๘๐๕.- บาท 
๔.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก งบประมาณ ๕๙,๙๐๐.- บาท 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ด้านการศึกษา   
๑.อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ๔ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๐๕๘,๖๐๐.- บาท 
๒. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน งบประมาณ  287,895.-  บาท 
๓. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  งบประมาณ  876,120.58  บาท  
๔. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  18,590.-  บาท  
๕. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ  50,000.  บาท        
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ด้านการสาธารณสุข       
1. รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   งบประมาณ 198,900.-  บาท  
๒.รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 99,000.-  บาท 
3. อุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน  งบประมาณ  110,000.-  บาท 
5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) งบประมาณ     200,000.-  บาท 

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1.รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ  ๑๔,๗๕๐.-  บาท  
๒.ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบประมาณ ๓๗,๗๓๕.- บาท 
            รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้งบประมาณ  ๙,๑๙๙,๕05.58  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
      แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน  
1. การเลือกตั้งของ อบต.เบิกไพร  งบประมาณ  68,990.-  บาท          
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แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น  
1. การมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น  ไม่ได้ใช้งบประมา 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าขอบัญญัติท้องถิ่น   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
๓.การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
๔.การมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณรายจ่าย   ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
5. การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณ  9,800.-บาท  
6. การมีส่วนร่วมในการเงิน/บัญชี   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
7. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   ไม่ได้ใช้งบประมาณ         
 แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 แนวทางการพัฒนาที่ 4  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
๑.ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่  งบประมาณ ๑๕,000.-  บาท 
๒.ตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์  งบประมาณ ๑๕,000.-  บาท  
            รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3  ใช้งบประมาณ  108,790.-  บาท     

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
      แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. การจัดท าแผนแม่บทชุมชน  งบประมาณ  39,500.- บาท 
      แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านการส่งเสริมการลงทุน  
๑.ให้บริการตามโครงการอินเทอร์เน็ตต าบล  งบประมาณ  87,940.21 บาท 

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4  ใช้งบประมาณ  127,440.21.- บาท 
     
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
1. รักษ์ป่าชุมชน งบประมาณ  ๓,๗๖๕.-  บาท  
  รวม ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้งบประมาณ  3,765.-  บาท     

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น งบประมาณ  99,700.-  บาท  
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี งบประมาณ 65,218.-  บาท  
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  งบประมาณ  980.-  บาท  
๔.อุดหนุนอ าเภอจอมบึงตามโครงการสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  
   งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.- บาท               

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 6  ใช้งบประมาณ  215,898.-  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เพิ่มประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการประชาคม    

 
 
 



-๔- 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านการพัฒนาบุคลากร  
๑.ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วน ต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง   
   งบประมาณ   166,550.- บาท   
๒.ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วน ต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  และผู้น า  
   ชุมชน งบประมาณ  505,200.-  บาท  
๔.การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท งบประมาณ  157,500.-  บาท  
      แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้  
1. ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และสถานที่
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน   
1. เครื่องปรับอากาศ  งบประมาณ  87,000.-  บาท  
2.  จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  งบประมาณ  19,980.-  บาท 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4  ด้านการให้บริการแก่ประชาชน  
1. ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.  งบประมาณ  15,000  บาท  
            รวม ยุทธศาสตร์ที่ 7  ใช้งบประมาณ  951,230  บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕- 

รายงานรายรับปี 255๖ 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร 16,๖๑๘,๙๓๒.๓๐ 
  1 ภาษีจัดเก็บเอง 2๙๓,๒๓๖.๒๘ 

2 ภาษีรัฐบาลจัดสรร 1๖,๓๒๕,๖๙๖.๐๒ 
หมวดค่าธรรมเนียม ๖๙,๒๑๖.00 

1 ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ๖๙,๒๑๖.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๗๙,๘๕๔.๔๙ 

1 รายได้จากทรัพย์สิน ๗๙,๘๕๔.๔๙ 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 

1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5๘,๖๑๙.๕๐ 

1 รายได้เบ็ดเตล็ด 5๘,๖๑๙.๕๐ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๖๓๖,๓๘๗.00 

1 เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง 0.00 
2 เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 0.00 
3 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการด าเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ 

ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ก าหนดวัตถุประสงค์) 
๓,๖๓๖,๓๘๗.00 

4 เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙,๔๒๓,๙๓๗.00 

1 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา ๓,๓๑๐,๒๓๗.00 
2 เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๔๒,๕๐๐.00 
3 เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 0.00 
4 เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0.00 
5 เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ 0.00 
6 เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข ๕,๙๗๑,๒๐๐.00 
7 เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 0.00 
8 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 

หมวดเงินกู้ 0.00 
1 เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงินหรืออ่ืนๆ) 0.00 
2 เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม 0.00 

หมวดรายรับอ่ืนๆ 0.00 
1 รายรับอื่นๆ 0.00 

หมวดบัญชีเงินสะสม ๐.๐๐ 
1 ยอดเงินซะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนปีงบประมาณ ๐.๐๐ 
2 ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ ๐.๐0 
   
 รวมทั้งสิ้น ๒๙,๘๘๖,๙๔๖.๒๙ 

 



-๖- 
รายงานรายจ่ายปี 255๖ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง ๖,๗๒๕,๐๖๔.๐0 
1 เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 0.00 
2 ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 0.00 
3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๖,๑๒๘,๒๒๕.๐๐ 
4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บท.) ๑๒๕,๐๐๐.00 
5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1๖1,๓๐๖.00 
6 เงินส ารองจ่าย 31๐,๕๓๓.00 
7 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 0.00 
8 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0.00 
9 อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 

หมวดรายจ่ายประจ า 1๕,๘๖๔,๓๗๘.๑๕ 
1 เงินเดือน ๕,๖๐๙,๗๐๔.00 
2 ค่าจ้างประจ า ๑๒๖,๗๒๐.00 
3 ค่าจ้างชั่วคราว ๒,๑๗๙,๐๖๔.00 
4 ค่าตอบแทน (ก.บท.) 1,๕๓๓,๕๘๓.00 
5 ค่าใช้สอย ๒,๖๖๓,๘๔๔.๐0 
6 ค่าวัสดุ 2,๐๖๑,๘๐๒.๖๕ 
7 ค่าสาธารณูปโภค ๔๒๘,๙๕๗.๔๑ 
8 เงินอุดหนุน 1,๒๖๐,๗๐๓.๐๙ 
9 อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๔,๘๘๗,๑๐๐.๐๐ 
1 ค่าครุภัณฑ์ ๔๐๙,๘๘0.00 
2 ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ๑,๑๑๓,๐๐๕.๐๐ 
3 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๐๓,๐๐๐.๐๐ 
4 จ่ายจากเงินสะสม ๓,๒๖๑,๒๑๕.00 
5 จ่ายจากเงินกู้ ๐.00 
6 อ่ืนๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 
 รวมทั้งสิ้น 2๗,๔๗๖,๕๔๒.๑๐ 

 
 
 
 
 
 

  
 



-๗- 
 

 หมายเหตุ     
 
 1.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖    
จ านวน   29,๘๘๖,๙๔๖.๒๙  บาท    แยกประเภทแหล่งที่มาของงบประมาณดังแสดงตามตาราง ดังนี้ 
ตาราง   แสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 
๑.  รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง จ านวน 2๙๓,๒๓๖.๒๘ บาท 
๒.  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ จ านวน 1๖,๓๒๕,๖๙๖.๐๒ บาท 
๓.  เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๓,๖๓๖,๓๘๗.00 บาท 
4.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ๙,๔๒๓,๙๓๗.00 บาท 

 
2. เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 255๖  จ านวน  ๗,๗๕๕,๒๔๙.๓๘  บาท 
3. เงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 255๖   จ านวน  ๕,๑๔๑,๖๘๒.๑๓  บาท  
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