
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พ.ศ.2565 

(เดือนตุลาคม  2564 ถึงเดือนมีนาคม  2565) 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลเวียง 

อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 

 

 



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)

งบกลาง 2,684,600.00                                 -                    -                 -                         -                2,684,600.00
งบกลาง 135,920.00                                   -                    -                 -                         -                   135,920.00
งบกลาง 200,000.00                                   -                    -                 -               61,368.00                 138,632.00
งบกลาง 8,000.00                                      -                    -                 -                7,869.00                      131.00
งบกลาง 9,999,600.00                                 -                    -                 -           4,650,900.00              5,348,700.00
งบกลาง 3,225,600.00                                 -                    -                 -           1,612,400.00              1,613,200.00
งบกลาง 402,000.00                                   -                    -                 -             189,500.00                 212,500.00
งบกลาง 200,000.00                                   -                    -                 -               76,599.00                 123,401.00
งบกลาง 906,495.00                       522,506.00                  -                 -           1,298,316.77                 130,684.23
งบกลาง 20,000.00                                     -                    -                 -                         -                    20,000.00

          17,782,215.00         522,506.00                  -                 -          7,896,952.77            10,407,768.23

งานบริหารทัว่ไป                725,760.00           362,880.00                 362,880.00

งานบริหารทัว่ไป                180,000.00             90,000.00                  90,000.00

งานบริหารทัว่ไป                180,000.00             90,000.00                  90,000.00

งานบริหารทัว่ไป                207,360.00           103,680.00                 103,680.00

งานบริหารทัว่ไป             1,555,200.00           777,600.00                 777,600.00

            2,848,320.00                                       -                       -                    -                 -          1,424,160.00             1,424,160.00

งานบริหารทัว่ไป             3,670,920.00       376,866.00         1,633,260.00              1,660,794.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ                237,600.00           116,880.00                 120,720.00

งานบริหารงานคลัง             2,339,460.00         50,000.00         1,120,910.00              1,168,550.00
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน                355,320.00       119,000.00                       -                   236,320.00

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย
               239,640.00             91,620.00                 148,020.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศึกษา
            1,220,280.00         84,000.00           554,205.49                 582,074.51

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

            1,994,580.00
          653,460.00              1,341,120.00

บริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
               977,880.00

      182,440.00           237,780.00                 557,660.00

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมนีาคม  2565)

เทศบาลต าบลเวียง  อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน
เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

รายจา่ยตามข้อผูกพนั
เงินช่วยพเิศษ

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่าช าระดอกเบีย้
ค่าช าระหนี้เงินกู้

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

รวมหมวดงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เบีย้ยังชีพความพกิาร
เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์
เงินส ารองจา่ย

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคม
สงเคราะห์

               355,320.00
      162,000.00                       -                   193,320.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

               924,960.00
      230,000.00           358,080.00                 336,880.00

งานกอ่สร้าง
               552,300.00       100,000.00           124,680.00                 327,620.00

งานบริหารทัว่ไป                138,000.00               -               44,032.25                  93,967.75

บริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
                21,300.00                       -                    21,300.00

งานกอ่สร้าง

                21,300.00
        10,000.00                       -                    11,300.00

งานบริหารทัว่ไป
               180,000.00             86,500.00                  93,500.00

งานบริหารงานคลัง
                60,000.00             28,500.00                  31,500.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศึกษา
                60,000.00             30,000.00                  30,000.00

บริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
                51,000.00             21,000.00                  30,000.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

                51,000.00
            21,000.00                  30,000.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

               210,000.00
            84,000.00                 126,000.00

งานบริหารทัว่ไป
               275,640.00       275,640.00                       -                              -   

งานบริหารทัว่ไป
               621,480.00           309,820.00                 311,660.00

งานบริหารงานคลัง
               146,520.00             72,540.00                  73,980.00

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย

               519,240.00
          259,620.00                 259,620.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศึกษา
               172,920.00             86,460.00                  86,460.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

               566,040.00
          283,020.00                 283,020.00

บริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
               177,480.00

            88,740.00                  88,740.00

งานสวนสาธารณะ
               158,520.00       136,000.00             16,933.33                    5,586.67

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู
            1,041,720.00

          519,840.00                 521,880.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

               286,920.00
          143,460.00                 143,460.00

งานบริหารทัว่ไป
                19,260.00             10,550.00                    8,710.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

งานบริหารงานคลัง
                12,900.00              7,170.00                    5,730.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

                24,000.00
            12,000.00                  12,000.00

งานสวนสาธารณะ
                    900.00                 780.00                      120.00

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู
                62,580.00

            32,310.00                  30,270.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

                12,000.00
             6,000.00                    6,000.00

          17,758,980.00                                       -                       -      1,725,946.00               -          7,055,151.07             8,977,882.93

งานบริหารทัว่ไป

                20,000.00                       -   
                 20,000.00

บริหารงานคลัง

               100,000.00
        150,000.00             99,300.00                 150,700.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

               108,000.00
            15,000.00                  93,000.00

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย

                20,000.00
                 20,000.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

                22,200.00
                    -                    22,200.00

งานบริหารทัว่ไป
                10,000.00                     -                    -                    10,000.00

บริหารงานคลัง
                30,000.00                  30,000.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

                30,000.00                  30,000.00

งานบริหารทัว่ไป                216,000.00             88,068.00                 127,932.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ                 48,000.00

งานบริหารงานคลัง
               306,000.00           157,000.00                 149,000.00

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย
                48,000.00             12,000.00                  36,000.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศึกษา
               140,000.00           32,000.00             82,000.00                  90,000.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

                60,000.00
                 60,000.00

บริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

                72,000.00
            36,000.00                  36,000.00

ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

        รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

ค่าเช่าบา้น

ค่าเบีย้ประชุม

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

               122,000.00
            60,000.00                  62,000.00

งานกอ่สร้าง
                48,000.00             24,000.00                  24,000.00

งานบริหารทัว่ไป
                60,000.00             32,371.00                  27,629.00

งานบริหารงานคลัง
                21,800.00              3,522.00                  18,278.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

                15,000.00
          20,400.00                  35,400.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

                10,000.00
             2,940.00                    7,060.00

งานกอ่สร้าง
                30,000.00             12,500.00                  17,500.00

            1,537,000.00                                       -           202,400.00                  -                 -            624,701.00             1,066,699.00

งานบริหารทัว่ไป                318,800.00           79,000.00               -             126,666.98                 271,133.02

งานวางแผนสถิติและวิชาการ                 25,000.00

งานบริหารงานคลัง                177,000.00         162,000.00             92,787.80                 246,212.20

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศึกษา
               272,000.00           52,000.00           135,000.00                 189,000.00

บริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

               100,240.00
          66,240.00             82,900.00                  83,580.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน

               108,000.00
        196,000.00           118,260.00                 185,740.00

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู
            1,700,000.00

          56,200.00           574,365.00              1,181,835.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

                50,000.00
            47,000.00                    3,000.00

งานกอ่สร้าง

                45,000.00
        120,000.00                       -                   165,000.00

งานบริหารทัว่ไป
                45,000.00              7,675.00                  37,325.00

งานบริหารทัว่ไป

               361,771.00
        190,000.00                  -             108,027.00                 443,744.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัรักษา
ความสงบภายใน

                45,000.00

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย

                40,000.00

งานบริหารงานคลัง

                50,000.00
          30,000.00             55,862.00                  24,138.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

        รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศึกษา

                30,000.00
            10,524.00                  19,476.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

            1,143,600.00
        20,400.00           302,036.00                 821,164.00

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

                25,000.00
            15,000.00                  10,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

                12,000.00

งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน่

                20,000.00  โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอยร้านค้าร้าน
ช า ตลาดสดน่าซ้ือ

                 20,000.00

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู

                20,000.00  โครงการชุมชนส่งเสริมส่ิงแวดล้อม
ด้นการจดัการขยะในครัวเรือน                  20,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                15,000.00  โครงการแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน                  15,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                10,000.00  โครงการควบคุมปอ้งกนัโรคพษิ
สุนัขบา้                  10,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                20,000.00  โครงการควบคุมและปอ้งกนั
ไข้เลือดออก                  20,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                  5,000.00  โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่
เขียวลดภาวะโลกร้อน                    5,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                20,000.00  โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก                  20,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                20,000.00  โครงการปอ้งกนัและระงับ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019                  20,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                20,000.00  โครงการฝึกอบรมสร้างจติส านึกใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
คลองสวยน้ าใส

                 20,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                15,000.00  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ทอ้งถิ่นรักษโ์ลกต าบลเวียง                  15,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                15,000.00  โครงการรณรงค์ควบคุมปอ้งกนัโรค
เอดส์                  15,000.00

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                20,000.00  โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน่
                 20,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

                20,000.00  โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์
                 20,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

                10,000.00  โครงการส่งเสริมการเรียนรุ้ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี                  10,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

                10,000.00  โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอย
กระทง                  10,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

                10,000.00  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น                  10,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

                15,000.00  โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษา                  15,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมการโยธา

                15,000.00
                 15,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร

                35,000.00  โครงการผลิตปุย๋อนิทรีย์จากขยะ
อนิทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้จาก
ภาคการเกษตร

            17,500.00                  17,500.00

งานบริหารทัว่ไป                100,000.00                 540.00                  99,460.00

งานบริหารงานคลัง                 20,000.00              2,970.00                  17,030.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัรักษา
ความสงบภายใน

                40,000.00
             9,260.00                  30,740.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา                 60,000.00              2,470.00                  57,530.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
                50,000.00

             9,430.00                  40,570.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

               250,000.00
             8,200.00                 241,800.00

งานโรงฆา่สัตว์
                30,000.00

                      -                    30,000.00

            5,413,411.00                                       -           951,440.00         20,400.00               -           1,726,473.78              4,495,977.22

งานบริหารทัว่ไป                100,000.00             41,878.00                  58,122.00

งานบริหารงานคลัง                 85,000.00             54,790.60                  30,209.40

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศึกษา                 30,000.00                 870.00                  29,130.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

                20,000.00
             5,800.00                  14,200.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

                30,000.00             18,164.00                  11,836.00

งานบริหารทัว่ไป
                20,000.00                  20,000.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

               100,000.00
            69,795.00                  30,205.00

วัสดุส านักงาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

        รวมค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟา้และวิทยุ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

งานบริหารทัว่ไป
                50,000.00

                 50,000.00

งานบริหารงานคลัง
                10,000.00

         5,000.00                    5,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
                20,000.00

                 20,000.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

               573,600.00
          193,429.98                 380,170.02

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

                20,000.00
                 20,000.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

               250,000.00
          208,110.00                  41,890.00

งานโรงฆา่สัตว์                 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป                 20,000.00           30,000.00             30,660.00                  19,340.00

งานบริหารงานคลัง                   3,000.00                    3,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัรักษา
ความสงบภายใน

                30,000.00
             5,000.00                  25,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศึกษา                 10,000.00                  10,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

                  3,000.00
                   3,000.00

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู

                20,000.00
                 20,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมการโยธา

                30,000.00
                 30,000.00

งานบริหารทัว่ไป
                50,000.00             27,745.00                  22,255.00

งานบริหารงานคลัง
                  4,000.00                 600.00                    3,400.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัรักษา
ความสงบภายใน

                30,000.00
             8,800.00                  21,200.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา
                30,000.00             11,496.00                  18,504.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
                20,000.00

             1,800.00                  18,200.00

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู
                60,000.00

            29,200.00                  30,800.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

                50,000.00           70,000.00             68,749.62                  51,250.38

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

               109,430.00
            33,790.00                  75,640.00

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว

ค่าวัสดุ วัสดุกอ่สร้าง

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุ วัสดุกอ่สร้าง

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

                20,000.00
            17,690.00                    2,310.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

                  7,000.00
                   7,000.00

งานสวนสาธารณะ                 15,000.00                  15,000.00

งานบริหารทัว่ไป                 20,000.00                  20,000.00

งานบริหารงานคลัง
                20,000.00         10,000.00              2,550.00                    7,450.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา
                10,000.00                  10,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
                10,000.00                  10,000.00

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย

                30,000.00
                      -                    30,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

                15,000.00
                 15,000.00

งานกฬีาและนันทนาการ                   5,000.00                       -                      5,000.00
งานบริหารทัว่ไป                 40,000.00              6,300.00                  33,700.00
งานบริหารงานคลัง                 25,000.00         15,000.00                  10,000.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

                15,000.00
             7,870.00                    7,130.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

                15,000.00
                   0.39                  14,999.61

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
การโยธา

                30,000.00
             5,760.00                  24,240.00

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย

                50,000.00
             3,000.00                  47,000.00

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู
                30,000.00                     -                         -                    30,000.00

            2,155,030.00                                       -           100,000.00        30,000.00               -            853,848.59             1,351,181.41

งานบริหารทัว่ไป
               400,000.00           175,804.76                 224,195.24

งานบริหารทัว่ไป
                20,000.00              8,936.91                  11,063.09

งานบริหารทัว่ไป
                10,000.00              2,424.64                    7,575.36

งานบริหารทัว่ไป
                20,000.00             14,476.00                    5,524.00

งานบริหารทัว่ไป
               100,000.00             36,594.00                  63,406.00

งานบริหารทัว่ไป
                  9,500.00                     -                      9,500.00

วัสดุคอมพวิเตอร์

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพวิเตอร์

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุกฬีา
วัสดุคอมพวิเตอร์

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุคอมพวิเตอร์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุคอมพวิเตอร์

วัสดุอืน่

ค่าไฟฟา้

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

        รวมค่าวัสดุ

ค่าเช่าพืน้ทีเ่ว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วข้อง

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร



งาน  งบประมาณอนุมัติ(บาท)  โครงการ  โอนเพิม่  โอนลด  ผูกพนั  เบกิจา่ย(บาท)  งบประมาณคงเหลือ(บาท)ประเภทรายจา่ยหมวดรายจา่ย

              559,500.00                                       -                       -                    -                 -            238,236.31                321,263.69

งานกอ่สร้าง
            2,730,300.00           565,500.00              2,164,800.00

งานกอ่สร้าง
               150,000.00                     -                 -                         -                2,164,800.00

                         2,880,300.00                                       -                       -                    -                 -            565,500.00             4,329,600.00

งานบริหารทัว่ไป
                16,000.00                     -                         -                    16,000.00

งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

               756,000.00
          328,062.00                 427,938.00

บริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

               544,480.00
                    -                         -                   544,480.00

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

               200,000.00
                    -                         -                   200,000.00

            1,516,480.00                                       -                       -                    -                 -             328,062.00              1,188,418.00

      52,451,236.00                                 -     1,776,346.00 #########            -     20,713,085.52        33,562,950.48รวมสุทธิ

        รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่าปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

        รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

เงินอดุหนุน

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

เงินอดุหนุนรัฐวิสาหกจิ

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

เงินอดุหนุนองค์กรประชาชน

        รวมเงินอุดหนุน

เงินอดุหนุน

เงินอดุหนุน

เงินอดุหนุน


