
งบประมาณอนุมติั (บาท) โอนเพ่ิม (บาท) โอนลด (บาท) งบประมาณ

ทั้งส้ิน จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

งบกลาง 460,000.00                        -                         297,000.00          163,000.00             119,093.00               73.06 43,907.00           26.94

งบกลาง 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               9,207.12                   46.04 10,792.88           53.96

งบกลาง 8,666,400.00                     -                         255,000.00          8,411,400.00          8,346,600.00            99.23 64,800.00           0.77

งบกลาง 1,476,000.00                     -                         -                       1,476,000.00          1,436,800.00            97.34 39,200.00           2.66

งบกลาง 90,000.00                          -                         -                       90,000.00               78,000.00                 86.67 12,000.00           13.33

งบกลาง 331,939.00                        -                         200,000.00          131,939.00             8,544.00                   6.48 123,395.00         93.52

งบกลาง 2,000.00                            -                         -                       2,000.00                 1,950.00                   97.50 50.00                  2.50

งบกลาง 40,000.00                          -                         -                       40,000.00               40,000.00                 100.00 -                      0.00

งบกลาง 40,000.00                          -                         -                       40,000.00               40,000.00                 100.00 -                      0.00

งบกลาง 101,000.00                        -                         -                       101,000.00             101,000.00               100.00 -                      0.00

งบกลาง 514,000.00                        257,000.00            -                       771,000.00             771,000.00               100.00 -                      0.00

งบกลาง 86,400.00                          -                         -                       86,400.00               85,876.62                 99.39 523.38                0.61

งบกลาง 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

11,837,739.00                   257,000.00            752,000.00          11,342,739.00        11,038,070.74          97.31 304,668.26         2.69

11,837,739.00                   257,000.00            752,000.00          11,342,739.00        11,038,070.74          97.31 304,668.26         2.69

งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่

งบประมาณคงเหลือ

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

งบกลาง เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า

งบกลาง เงินช่วยพิเศษ

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั เงินสมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพงบกลาง เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั ค่าบ ารุงสมาคมสนันิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยตามงบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั เงินสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชน

งบกลาง ส ารองจ่าย

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั ค่าใชจ่้ายในการจดัการการจราจร

งบกลาง เบ้ียยงัชีพคนพิการ

งบกลาง เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์

งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนงบกลาง เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม



งาน
บริหาร
ทัว่ไป 695,520.00                        -                         90,000.00            605,520.00             537,131.61               88.71 68,388.39           11.29

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 120,000.00                        -                         15,000.00            105,000.00             91,419.35                 87.07 13,580.65           12.93

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 120,000.00                        -                         15,000.00            105,000.00             91,419.35                 87.07 13,580.65           12.93

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 198,720.00                        -                         30,000.00            168,720.00             140,492.90               83.27 28,227.10           16.73

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 1,490,400.00                     -                         240,000.00          1,250,400.00          1,246,006.44            99.65 4,393.56             0.35

2,624,640.00                     -                         390,000.00          2,234,640.00          2,106,469.65            94.26 128,170.35         5.74

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 3,743,880.00                     -                         560,500.00          3,183,380.00          3,170,770.00            99.60 12,610.00           0.40

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 84,000.00                          7,000.00                -                       91,000.00               90,850.00                 99.84 150.00                0.16

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังาน

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจ า
ต  าแหน่งนายก/รองนายก



งาน
บริหาร
ทัว่ไป 186,000.00                        -                         -                       186,000.00             168,000.00               90.32 18,000.00           9.68

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 748,800.00                        -                         200,000.00          548,800.00             535,680.00               97.61 13,120.00           2.39

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 24,000.00                          -                         17,000.00            7,000.00                 -                            0.00 7,000.00             100.00

4,786,680.00                     7,000.00                777,500.00          4,016,180.00          3,965,300.00            98.73 50,880.00           1.27

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 130,000.00                        1,300,000.00         -                       1,430,000.00          409,234.00               28.62 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 7,000.00                            -                         -                       7,000.00                 6,500.00                   92.86 500.00                7.14

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 5,000.00                            20,000.00              -                       25,000.00               17,060.00                 68.24 7,940.00             31.76

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 182,400.00                        -                         30,000.00            152,400.00             149,400.00               98.03 3,000.00             1.97

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต  าแหน่ง



งาน
บริหาร
ทัว่ไป 40,000.00                          -                         -                       40,000.00               2,671.75                   6.68 37,328.25           93.32

364,400.00                        1,320,000.00         30,000.00            1,654,400.00          584,865.75               35.35 48,768.25           2.95

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 30,000.00                          20,000.00              -                       50,000.00               34,400.00                 68.80 15,600.00           31.20

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 500,000.00                        170,000.00            -                       670,000.00             623,500.00               93.06 46,500.00           6.94

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 40,000.00                          -                         40,000.00            -                          -                            #DIV/0! -                      #DIV/0!

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               3,210.00                   32.10 6,790.00             67.90

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               7,000.00                   35.00 13,000.00           65.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 120,000.00                        -                         -                       120,000.00             42,445.00                 35.37 77,555.00           64.63

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าซกัฟอก

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือ 
หรือเขา้ปกหนงัสือ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาเอกชนออกแบบ
และจดัพิมพร์ายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่



งาน
บริหาร
ทัว่ไป 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 -                            0.00 5,000.00             100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 150,000.00                        -                         95,000.00            55,000.00               16,850.00                 30.64 38,150.00           69.36

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 150,000.00                        -                         75,000.00            75,000.00               43,100.00                 57.47 31,900.00           42.53

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               5,820.00                   29.10 14,180.00           70.90

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               3,600.00                   36.00 6,400.00             64.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 200,000.00                        250,000.00            170,000.00          280,000.00             276,730.20               98.83 3,269.80             1.17

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 -                            0.00 5,000.00             100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               -                            0.00 15,000.00           100.00

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการเทศบาลสญัจร

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ิน
ไทย

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการรังวดัท่ีดิน
สาธารณประโยชน์

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าดอกไม ้พานประดบัพุม่
ดอกไมแ้ละพวงมาลา

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
สมัมนา

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าชดใชค้่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน



งาน
บริหาร
ทัว่ไป 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               11,430.00                 76.20 3,570.00             23.80

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 50,000.00                          -                         -                       50,000.00               45,313.00                 90.63 4,687.00             9.37

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 120,000.00                        125,000.00            10,000.00            235,000.00             209,204.21               89.02 25,795.79           10.98

1,470,000.00                     565,000.00            390,000.00          1,645,000.00          1,322,602.41            80.40 322,397.59         19.60

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 180,000.00                        45,000.00              -                       225,000.00             217,760.00               96.78 7,240.00             3.22

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 10,000.00                          40,000.00              -                       50,000.00               43,570.00                 87.14 6,430.00             12.86

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 30,000.00                          10,000.00              -                       40,000.00               32,311.00                 80.78 7,689.00             19.22

ค่าวสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ วสัดุส านกังาน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการฝึกอบรมการจดัการ
ความรู้ในการพฒันาองคก์ร 
(KM ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ

ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
และเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการปกป้องและเทิดทูน
สถาบนัส าคญัของชาติ



งาน
บริหาร
ทัว่ไป 60,000.00                          -                         -                       60,000.00               23,490.00                 39.15 36,510.00           60.85

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 150,000.00                        -                         -                       150,000.00             98,569.80                 65.71 51,430.20           34.29

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 20,000.00                          -                         18,000.00            2,000.00                 -                            0.00 2,000.00             100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 150,000.00                        -                         -                       150,000.00             149,995.00               100.00 5.00                    0.00

600,000.00                        95,000.00              18,000.00            677,000.00             565,695.80               83.56 111,304.20         16.44

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 350,000.00                        170,000.00            -                       520,000.00             455,488.79               87.59 64,511.21           12.41

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 30,000.00                          -                         8,000.00              22,000.00               4,548.57                   20.68 17,451.43           79.32

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               14,969.20                 74.85 5,030.80             25.15

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์

รวมค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศพัท์

ค่าวสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์

ค่าวสัดุ วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

ค่าวสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน



งาน
บริหาร
ทัว่ไป 85,000.00                          8,000.00                -                       93,000.00               85,064.17                 91.47 7,935.83             8.53

485,000.00                        178,000.00            8,000.00              655,000.00             560,070.73               85.51 94,929.27           14.49

งาน
บริหาร
ทัว่ไป -                                     2,950.00                -                       2,950.00                 2,950.00                   100.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป -                                     42,000.00              9,000.00              33,000.00               32,760.00                 99.27 240.00                0.73

งาน
บริหาร
ทัว่ไป -                                     14,127.00              -                       14,127.00               12,007.00                 84.99 2,120.00             15.01

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 102,400.00                        -                         -                       102,400.00             102,292.00               99.89 108.00                0.11

งาน
บริหาร
ทัว่ไป -                                     22,600.00              -                       22,600.00               22,000.00                 97.35 600.00                2.65

งาน
บริหาร
ทัว่ไป -                                     34,990.00              -                       34,990.00               29,741.00                 85.00 5,249.00             15.00

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ชุดโต๊ะท างานผูบ้ริหารระดบัสูง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีส านกังานส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีส านกังาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีส านกังานส าหรับผูบ้ริหาร

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม



งาน
บริหาร
ทัว่ไป 11,000.00                          -                         -                       11,000.00               10,000.00                 90.91 1,000.00             9.09

งาน
บริหาร
ทัว่ไป -                                     4,300.00                -                       4,300.00                 3,400.00                   79.07 900.00                20.93

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 42,500.00                          -                         -                       42,500.00               42,000.00                 98.82 500.00                1.18

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 45,500.00                          -                         44,000.00            1,500.00                 -                            0.00 1,500.00             100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป -                                     44,000.00              -                       44,000.00               43,800.00                 99.55 200.00                0.45

งาน
บริหาร
ทัว่ไป -                                     22,000.00              -                       22,000.00               21,900.00                 99.55 100.00                0.45

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 10,000.00                          5,000.00                -                       15,000.00               14,800.00                 98.67 200.00                1.33

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 10,000.00                          -                         9,300.00              700.00                    -                            0.00 700.00                100.00

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โต๊ะเสริมขา้ง



221,400.00                        191,967.00            62,300.00            351,067.00             337,650.00               96.18 13,417.00           3.82

งาน
บริหาร
ทัว่ไป 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               29,000.00                 96.67 1,000.00             3.33

30,000.00                          -                         -                       30,000.00               29,000.00                 96.67 1,000.00             3.33

10,582,120.00                   2,356,967.00         1,675,800.00       11,263,287.00        9,471,654.34            84.09 770,866.66         6.84

งาน
วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 -                            0.00 5,000.00             100.00

5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 -                            0.00 5,000.00             100.00

5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 -                            0.00 5,000.00             100.00

งาน
บริหารงาน
คลงั 1,590,120.00                     10,000.00              -                       1,600,120.00          1,599,300.75            99.95 819.25                0.05

งาน
บริหารงาน
คลงั 60,000.00                          -                         -                       60,000.00               60,000.00                 100.00 -                      0.00

งาน
บริหารงาน
คลงั 248,160.00                        -                         -                       248,160.00             238,250.00               96.01 9,910.00             3.99

งาน
บริหารงาน
คลงั 509,400.00                        -                         -                       509,400.00             508,800.00               99.88 600.00                0.12

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต  าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพฒันาฯ

รวมค่าใช้สอย

รวมงานวางแผนสถิติและวชิาการ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน

รวมค่าครุภณัฑ์

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ค่าใชจ่้ายการจา้ง
สถาบนัการศึกษาหรือ
หน่วยงานท่ีเป็นกลางในการ
ส ารวจความพึงพอใจของรวมรายจ่ายอ่ืน

รวมงานบริหารทั่วไป



งาน
บริหารงาน
คลงั 10,000.00                          -                         10,000.00            -                          -                            #DIV/0! -                      #DIV/0!

2,417,680.00                     10,000.00              10,000.00            2,417,680.00          2,406,350.75            99.53 11,329.25           0.47

งาน
บริหารงาน
คลงั 200,000.00                        -                         -                       200,000.00             48,500.00                 24.25 151,500.00         75.75

งาน
บริหารงาน
คลงั 5,000.00                            29,000.00              -                       34,000.00               33,820.00                 99.47 180.00                0.53

งาน
บริหารงาน
คลงั 36,000.00                          -                         30,000.00            6,000.00                 -                            0.00 6,000.00             100.00

งาน
บริหารงาน
คลงั 25,000.00                          -                         -                       25,000.00               12,300.00                 49.20 12,700.00           50.80

266,000.00                        29,000.00              30,000.00            265,000.00             94,620.00                 35.71 170,380.00         64.29

งาน
บริหารงาน
คลงั 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               4,365.00                   43.65 5,635.00             56.35

งาน
บริหารงาน
คลงั 234,000.00                        -                         30,000.00            204,000.00             204,000.00               100.00 -                      0.00

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนกังานจา้ง



งาน
บริหารงาน
คลงั 10,000.00                          10,000.00              -                       20,000.00               7,580.00                   37.90 12,420.00           62.10

งาน
บริหารงาน
คลงั 90,000.00                          -                         -                       90,000.00               59,024.00                 65.58 30,976.00           34.42

งาน
บริหารงาน
คลงั 90,000.00                          -                         -                       90,000.00               70,850.00                 78.72 19,150.00           21.28

งาน
บริหารงาน
คลงั 100,000.00                        -                         20,000.00            80,000.00               46,660.00                 58.33 33,340.00           41.68

งาน
บริหารงาน
คลงั 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               7,215.00                   48.10 7,785.00             51.90

งาน
บริหารงาน
คลงั 20,000.00                          5,000.00                -                       25,000.00               20,380.00                 81.52 4,620.00             18.48

569,000.00                        15,000.00              50,000.00            534,000.00             420,074.00               78.67 113,926.00         21.33

งาน
บริหารงาน
คลงั 70,000.00                          30,000.00              -                       100,000.00             88,886.90                 88.89 11,113.10           11.11

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ วสัดุส านกังาน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการเสียภาษีร่วมกนั
สร้างสรรคชุ์มชนสู่สงัคมท่ีย ัง่ยนื

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
สมัมนา

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
การจดัเก็บรายได้

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร



งาน
บริหารงาน
คลงั 4,200.00                            1,000.00                -                       5,200.00                 4,739.30                   91.14 460.70                8.86

งาน
บริหารงาน
คลงั 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
บริหารงาน
คลงั 40,000.00                          5,000.00                -                       45,000.00               42,240.00                 93.87 2,760.00             6.13

124,200.00                        36,000.00              -                       160,200.00             135,866.20               84.81 24,333.80           15.19

งาน
บริหารงาน
คลงั 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               18,469.20                 61.56 11,530.80           38.44

30,000.00                          -                         -                       30,000.00               18,469.20                 61.56 11,530.80           38.44

งาน
บริหารงาน
คลงั -                                     10,000.00              -                       10,000.00               10,000.00                 100.00 -                      0.00

งาน
บริหารงาน
คลงั 40,200.00                          -                         -                       40,200.00               39,000.00                 97.01 1,200.00             2.99

งาน
บริหารงาน
คลงั 27,500.00                          -                         -                       27,500.00               25,000.00                 90.91 2,500.00             9.09

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน

รวมค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีส านกังาน

ค่าวสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์

ค่าวสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน



งาน
บริหารงาน
คลงั -                                     6,990.00                -                       6,990.00                 6,490.00                   92.85 500.00                7.15

งาน
บริหารงาน
คลงั -                                     66,000.00              -                       66,000.00               65,700.00                 99.55 300.00                0.45

งาน
บริหารงาน
คลงั 4,300.00                            -                         -                       4,300.00                 4,200.00                   97.67 100.00                2.33

งาน
บริหารงาน
คลงั -                                     7,500.00                -                       7,500.00                 7,200.00                   96.00 300.00                4.00

72,000.00                          90,490.00              -                       162,490.00             157,590.00               96.98 4,900.00             3.02

3,478,880.00                     180,490.00            90,000.00            3,569,370.00          3,232,970.15            90.58 336,399.85         9.42

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 216,780.00                        3,000.00                -                       219,780.00             219,410.75               99.83 369.25                0.17

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงานบริหารงานคลัง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 11,280.00                          -                         -                       11,280.00               11,280.00                 100.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 678,360.00                        -                         15,000.00            663,360.00             624,840.00               94.19 38,520.00           5.81

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 48,000.00                          12,000.00              -                       60,000.00               60,000.00                 100.00 -                      0.00

954,420.00                        15,000.00              15,000.00            954,420.00             915,530.75               95.93 38,889.25           4.07รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังาน



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               1,840.00                   18.40 8,160.00             81.60

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 36,000.00                          -                         -                       36,000.00               33,000.00                 91.67 3,000.00             8.33

46,000.00                          -                         -                       46,000.00               34,840.00                 75.74 11,160.00           24.26

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               2,000.00                   20.00 8,000.00             80.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 10,000.00                          40,000.00              -                       50,000.00               48,000.00                 96.00 2,000.00             4.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 40,000.00                          -                         -                       40,000.00               -                            0.00 40,000.00           100.00

70,000.00                          40,000.00              -                       110,000.00             50,000.00                 45.45 60,000.00           54.55รวมค่าใช้สอย

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
สมัมนา

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               8,240.00                   82.40 1,760.00             17.60

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               2,660.00                   26.60 7,340.00             73.40

20,000.00                          -                         -                       20,000.00               10,900.00                 54.50 9,100.00             45.50

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน -                                     11,000.00              -                       11,000.00               10,900.00                 99.09 100.00                0.91

รวมค่าวสัดุ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองดูดฝุ่ น

ค่าวสัดุ วสัดุส านกังาน

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 11,000.00                          -                         -                       11,000.00               10,000.00                 90.91 1,000.00             9.09

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน -                                     6,990.00                -                       6,990.00                 6,490.00                   92.85 500.00                7.15

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน -                                     19,000.00              -                       19,000.00               19,000.00                 100.00 -                      0.00

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว เคร่ืองตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน -                                     12,000.00              -                       12,000.00               -                            0.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน -                                     6,400.00                -                       6,400.00                 6,300.00                   98.44 100.00                1.56

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน -                                     5,000.00                -                       5,000.00                 4,900.00                   98.00 100.00                2.00

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว เคร่ืองตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว ตูเ้ยน็ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 
คิวบิกฟตุ



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การรักษา
ความสงบ
ภายใน -                                     4,300.00                -                       4,300.00                 4,200.00                   97.67 100.00                2.33

11,000.00                          64,690.00              -                       75,690.00               61,790.00                 81.64 1,900.00             2.51

1,101,420.00                     119,690.00            15,000.00            1,206,110.00          1,073,060.75            88.97 121,049.25         10.04

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               29,900.00                 99.67 100.00                0.33

30,000.00                          -                         -                       30,000.00               29,900.00                 99.67 100.00                0.33

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 450,000.00                        -                         40,000.00            410,000.00             408,000.00               99.51 2,000.00             0.49

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รวมค่าตอบแทน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(ink  tank 
printer)



งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               20,000.00                 100.00 -                      0.00

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               -                            0.00 30,000.00           100.00

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               -                            0.00 20,000.00           100.00

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               -                            0.00 30,000.00           100.00

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
เทศบาลต าบลเมืองงาย

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการบูรณาการป้องกนัและ
ควบคุมไฟป่า



งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               -                            0.00 20,000.00           100.00

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               30,000.00                 100.00 -                      0.00

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 80,000.00                          29,500.00              -                       109,500.00             95,084.78                 86.84 14,415.22           13.16

680,000.00                        29,500.00              40,000.00            669,500.00             553,084.78               82.61 116,415.22         17.39รวมค่าใช้สอย

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการรณรงคป้์องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนน

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานกูชี้พกูภ้ยั
เทศบาลต าบลเมืองงาย



งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 -                            0.00 5,000.00             100.00

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 60,000.00                          -                         20,000.00            40,000.00               16,406.48                 41.02 23,593.52           58.98

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 150,000.00                        -                         -                       150,000.00             91,818.20                 61.21 58,181.80           38.79

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               19,635.00                 98.18 365.00                1.83

ค่าวสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าวสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวสัดุ วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง



งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               22,000.00                 73.33 8,000.00             26.67

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 50,000.00                          -                         -                       50,000.00               40,260.00                 80.52 9,740.00             19.48

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               1,350.00                   4.50 28,650.00           95.50

345,000.00                        -                         20,000.00            325,000.00             191,469.68               58.91 133,530.32         41.09

ค่าวสัดุ วสัดุอ่ืน

รวมค่าวสัดุ

ค่าวสัดุ วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

ค่าวสัดุ วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง



งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 12,000.00                          -                         -                       12,000.00               11,850.00                 98.75 150.00                1.25

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 120,000.00                        -                         -                       120,000.00             119,790.00               99.83 210.00                0.18

งาน
ป้องกนัภยั
ฝ่ายพล
เรือนและ
ระงบั
อคัคีภยั 10,000.00                          -                         9,500.00              500.00                    -                            0.00 500.00                100.00

142,000.00                        -                         9,500.00              132,500.00             131,640.00               99.35 860.00                0.65

1,197,000.00                     29,500.00              69,500.00            1,157,000.00          906,094.46               78.31 250,905.54         21.69

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้า

ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 415,980.00                        3,000.00                -                       418,980.00             418,830.00               99.96 150.00                0.04

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 42,000.00                          -                         -                       42,000.00               42,000.00                 100.00 -                      0.00

457,980.00                        3,000.00                -                       460,980.00             460,830.00               99.97 150.00                0.03

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 4,000.00                   80.00 1,000.00             20.00

5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 4,000.00                   80.00 1,000.00             20.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 3,429.00                   68.58 1,571.00             31.42

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต  าแหน่ง



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 130,000.00                        -                         -                       130,000.00             104,000.00               80.00 26,000.00           20.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 10,000.00                          -                         10,000.00            -                          -                            #DIV/0! -                      #DIV/0!

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 50,000.00                          -                         -                       50,000.00               23,882.00                 47.76 26,118.00           52.24

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 50,000.00                          -                         -                       50,000.00               23,800.00                 47.60 26,200.00           52.40

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
สมัมนา

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 50,000.00                          -                         50,000.00            -                          -                            #DIV/0! -                      #DIV/0!

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 20,000.00                          -                         10,000.00            10,000.00               2,450.00                   24.50 7,550.00             75.50

315,000.00                        -                         70,000.00            245,000.00             157,561.00               64.31 87,439.00           35.69

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 40,000.00                          -                         11,300.00            28,700.00               20,680.00                 72.06 8,020.00             27.94

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               20,959.00                 69.86 9,041.00             30.14

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ วสัดุส านกังาน

ค่าวสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจา้งนกัเรียน นกัศึกษา 
ท างานช่วงปิดภาคเรียน

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 25,000.00                          -                         -                       25,000.00               -                            0.00 25,000.00           100.00

95,000.00                          -                         11,300.00            83,700.00               41,639.00                 49.75 42,061.00           50.25

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา 8,400.00                            -                         -                       8,400.00                 7,800.00                   92.86 600.00                7.14

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา -                                     3,800.00                -                       3,800.00                 3,800.00                   100.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา -                                     3,700.00                -                       3,700.00                 3,700.00                   100.00 -                      0.00

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โต๊ะท างาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน พดัลมโคจร

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวสัดุ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูบ้านเล่ือนกระจก



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา -                                     16,200.00              -                       16,200.00               16,200.00                 100.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา -                                     3,500.00                -                       3,500.00                 2,100.00                   60.00 1,400.00             40.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา -                                     22,000.00              -                       22,000.00               21,900.00                 99.55 100.00                0.45

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา -                                     7,500.00                7,300.00              200.00                    -                            0.00 200.00                100.00

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer)

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน พดัลมติดผนงั

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวดัอุณหภูมิอินฟาเรด 
แบบมีขาตั้ง



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา -                                     4,300.00                -                       4,300.00                 -                            0.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา -                                     2,500.00                -                       2,500.00                 2,400.00                   96.00 100.00                4.00

8,400.00                            63,500.00              7,300.00              64,600.00               57,900.00                 89.63 2,400.00             3.72

881,380.00                        66,500.00              88,600.00            859,280.00             721,930.00               84.02 133,050.00         15.48

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 1,334,683.00                     -                         -                       1,334,683.00          1,276,320.00            95.63 58,363.00           4.37

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 168,000.00                        -                         -                       168,000.00             161,000.00               95.83 7,000.00             4.17

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินวิทยฐานะ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(ink tank 
printer)

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า



งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 804,840.00                        -                         -                       804,840.00             729,360.00               90.62 75,480.00           9.38

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 72,000.00                          -                         -                       72,000.00               72,000.00                 100.00 -                      0.00

2,379,523.00                     -                         -                       2,379,523.00          2,238,680.00            94.08 140,843.00         5.92

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 35,000.00                          -                         -                       35,000.00               13,600.00                 38.86 21,400.00           61.14

35,000.00                          -                         -                       35,000.00               13,600.00                 38.86 21,400.00           61.14

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               -                            0.00 15,000.00           100.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการการจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการ
เรียนรู้ ส าหรับเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนกังานจา้ง



งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 20,000.00                          -                         20,000.00            -                          -                            #DIV/0! -                      #DIV/0!

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               14,483.00                 96.55 517.00                3.45

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 50,000.00                          -                         50,000.00            -                          -                            #DIV/0! -                      #DIV/0!

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               -                            0.00 20,000.00           100.00

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัในเด็กปฐมวยั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจดังานนิทรรศการ
แสดงผลงานและพิธีมอบใบ
ประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
 สงักดัเทศบาลต าบลเมืองงาย



งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 928,950.00                        -                         -                       928,950.00             620,900.00               66.84 308,050.00         33.16

1,048,950.00                     -                         70,000.00            978,950.00             635,383.00               64.90 343,567.00         35.10

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 35,000.00                          -                         -                       35,000.00               31,719.00                 90.63 3,281.00             9.37

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 1,504,568.00                     -                         -                       1,504,568.00          1,261,334.72            83.83 243,233.28         16.17

1,539,568.00                     -                         -                       1,539,568.00          1,293,053.72            83.99 246,514.28         16.01

งานระดบั
ก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษ
า 2,500,000.00                     -                         -                       2,500,000.00          2,154,500.00            86.18 345,500.00         13.82

2,500,000.00                     -                         -                       2,500,000.00          2,154,500.00            86.18 345,500.00         13.82

7,503,041.00                     -                         70,000.00            7,433,041.00          6,335,216.72            85.23 1,097,824.28      14.77

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

ค่าวสัดุ ค่าอาหารเสริม (นม)

รวมค่าวสัดุ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เมืองงาย

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ วสัดุส านกังาน



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 650,220.00                        11,500.00              -                       661,720.00             644,980.00               97.47 16,740.00           2.53

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 42,000.00                          -                         -                       42,000.00               42,000.00                 100.00 -                      0.00

692,220.00                        11,500.00              -                       703,720.00             686,980.00               97.62 16,740.00           2.38

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 144,000.00                        -                         -                       144,000.00             -                            0.00 144,000.00         100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               2,000.00                   20.00 8,000.00             80.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต  าแหน่ง



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 72,000.00                          -                         -                       72,000.00               72,000.00                 100.00 -                      0.00

226,000.00                        -                         -                       226,000.00             74,000.00                 32.74 152,000.00         67.26

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               5,400.00                   27.00 14,600.00           73.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 260,000.00                        -                         -                       260,000.00             199,336.00               76.67 60,664.00           23.33

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 50,000.00                          -                         -                       50,000.00               14,240.00                 28.48 35,760.00           71.52

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 50,000.00                          -                         -                       50,000.00               22,042.00                 44.08 27,958.00           55.92

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               18,100.00                 90.50 1,900.00             9.50

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               500.00                      3.33 14,500.00           96.67

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้า
อุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาล

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการตลาดสดน่าซ้ือและ
อาหารปลอดภยั

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
สมัมนา



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               10,000.00                 66.67 5,000.00             33.33

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               4,200.00                   42.00 5,800.00             58.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 100,000.00                        -                         -                       100,000.00             27,660.00                 27.66 72,340.00           72.34

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่ออนัตราย หรือโรค
อุบติัใหม่

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการป้องกนัและลดภาวะ
โลกร้อน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการทอ้งถ่ินงาม 3 ส 
(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหามลพิษทางอากาศ



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 -                            0.00 5,000.00             100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               850.00                      4.25 19,150.00           95.75

585,000.00                        -                         -                       585,000.00             302,328.00               51.68 282,672.00         48.32

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               14,788.55                 73.94 5,211.45             26.06

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ วสัดุส านกังาน

ค่าวสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการรณรงค ์ทอ้งถ่ินร่วมใจ
 ตา้นภยัเอดส์

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               15,390.00                 76.95 4,610.00             23.05

70,000.00                          -                         -                       70,000.00               30,178.55                 43.11 39,821.45           56.89

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข -                                     9,000.00                -                       9,000.00                 8,900.00                   98.89 100.00                1.11

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวสัดุ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีแบบ
ลากจูง

ค่าวสัดุ วสัดุการเกษตร

ค่าวสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข -                                     3,500.00                -                       3,500.00                 2,100.00                   60.00 1,400.00             40.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 9,500.00                            9,500.00                -                       19,000.00               19,000.00                 100.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 22,000.00                          -                         -                       22,000.00               22,000.00                 100.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข -                                     7,500.00                4,300.00              3,200.00                 -                            0.00 3,200.00             100.00

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer)

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวดัอุณหภูมิอินฟาเรด 
แบบมีขาตั้ง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แข็ง



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข -                                     10,000.00              -                       10,000.00               9,950.00                   99.50 50.00                  0.50

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข -                                     4,300.00                -                       4,300.00                 -                            0.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข -                                     2,500.00                -                       2,500.00                 2,400.00                   96.00 100.00                4.00

31,500.00                          46,300.00              4,300.00              73,500.00               64,350.00                 87.55 4,850.00             6.60

1,604,720.00                     57,800.00              4,300.00              1,658,220.00          1,157,836.55            69.82 496,083.45         29.92

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน

50,000.00                          -                         -                       50,000.00               35,594.20                 71.19 14,405.80           28.81

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคท่ีมียงุลายเป็นพาหะ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(ink tank 
printer)



งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน

40,000.00                          -                         -                       40,000.00               37,589.00                 93.97 2,411.00             6.03

90,000.00                          -                         -                       90,000.00               73,183.20                 81.31 16,816.80           18.69

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน

80,000.00                          -                         -                       80,000.00               80,000.00                 100.00 -                      0.00

80,000.00                          -                         -                       80,000.00               80,000.00                 100.00 -                      0.00

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน

140,000.00                        -                         -                       140,000.00             140,000.00               100.00 -                      0.00

140,000.00                        -                         -                       140,000.00             140,000.00               100.00 -                      0.00

310,000.00                        -                         -                       310,000.00             293,183.20               94.58 16,816.80           5.42

รวมค่าครุภณัฑ์

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้ในเขตเทศบาล

รวมค่าใช้สอย

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV



งาน
สวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์

10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
สวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์

35,000.00                          -                         -                       35,000.00               35,000.00                 100.00 -                      0.00

35,000.00                          -                         -                       35,000.00               35,000.00                 100.00 -                      0.00

45,000.00                          -                         -                       45,000.00               35,000.00                 77.78 10,000.00           22.22

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 642,300.00                        -                         158,000.00          484,300.00             473,990.00               97.87 10,310.00           2.13

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการนวตักรรมเยีย่มบา้น
ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และผูป่้วยเอดส์

รวมค่าใช้สอย

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอเชียงดาว(สถานท่ีกลาง)



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 42,000.00                          -                         -                       42,000.00               42,000.00                 100.00 -                      0.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 1,090,800.00                     88,000.00              -                       1,178,800.00          1,167,600.00            99.05 11,200.00           0.95

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 24,000.00                          8,000.00                -                       32,000.00               32,000.00                 100.00 -                      0.00

1,799,100.00                     96,000.00              158,000.00          1,737,100.00          1,715,590.00            98.76 21,510.00           1.24รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต  าแหน่ง



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 2,840.00                   56.80 2,160.00             43.20

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 42,000.00                          2,400.00                -                       44,400.00               39,400.00                 88.74 5,000.00             11.26

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 4,200.00                   84.00 800.00                16.00

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ



62,000.00                          2,400.00                -                       64,400.00               46,440.00                 72.11 17,960.00           27.89

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 140,000.00                        -                         10,400.00            129,600.00             125,350.00               96.72 4,250.00             3.28

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 3,000.00                   60.00 2,000.00             40.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               7,660.00                   38.30 12,340.00           61.70

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               12,550.00                 62.75 7,450.00             37.25

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               10,060.00                 50.30 9,940.00             49.70

215,000.00                        -                         10,400.00            204,600.00             158,620.00               77.53 45,980.00           22.47รวมค่าใช้สอย

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
สมัมนา

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               16,734.00                 83.67 3,266.00             16.33

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 30,000.00                          -                         -                       30,000.00               5,620.00                   18.73 24,380.00           81.27

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 120,000.00                        -                         -                       120,000.00             54,194.50                 45.16 65,805.50           54.84

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               4,240.00                   42.40 5,760.00             57.60

ค่าวสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวสัดุ วสัดุการเกษตร

ค่าวสัดุ วสัดุส านกังาน

ค่าวสัดุ วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง



งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
บริหาร
ทัว่ไป
เก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 4,700.00                   94.00 300.00                6.00

195,000.00                        -                         -                       195,000.00             85,488.50                 43.84 109,511.50         56.16

2,271,100.00                     98,400.00              168,400.00          2,201,100.00          2,006,138.50            91.14 194,961.50         8.86

งานไฟฟ้า
ถนน 120,000.00                        -                         60,000.00            60,000.00               1,500.00                   2.50 58,500.00           97.50

งานไฟฟ้า
ถนน 448,000.00                        29,822.00              -                       477,822.00             251,387.05               52.61 28,434.95           5.95

568,000.00                        29,822.00              60,000.00            537,822.00             252,887.05               47.02 86,934.95           16.16

งานไฟฟ้า
ถนน 100,000.00                        -                         -                       100,000.00             55,571.00                 55.57 44,429.00           44.43

งานไฟฟ้า
ถนน 150,000.00                        -                         29,822.00            120,178.00             120,048.00               99.89 130.00                0.11

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวสัดุ วสัดุก่อสร้าง

รวมค่าวสัดุ

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

ค่าวสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์



งานไฟฟ้า
ถนน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

260,000.00                        -                         29,822.00            230,178.00             175,619.00               76.30 54,559.00           23.70

งานไฟฟ้า
ถนน -                                     50,000.00              -                       50,000.00               49,850.00                 99.70 150.00                0.30

งานไฟฟ้า
ถนน -                                     20,000.00              -                       20,000.00               19,850.00                 99.25 150.00                0.75

งานไฟฟ้า
ถนน -                                     38,000.00              -                       38,000.00               37,850.00                 99.61 150.00                0.39

งานไฟฟ้า
ถนน 100,000.00                        60,000.00              -                       160,000.00             157,290.00               98.31 2,710.00             1.69

100,000.00                        168,000.00            -                       268,000.00             264,840.00               98.82 3,160.00             1.18

งานไฟฟ้า
ถนน 86,000.00                          -                         -                       86,000.00               -                            0.00 -                      0.00

งานไฟฟ้า
ถนน 666,000.00                        -                         -                       666,000.00             -                            0.00 -                      0.00

งานไฟฟ้า
ถนน 469,000.00                        -                         -                       469,000.00             -                            0.00 -                      0.00

งานไฟฟ้า
ถนน 162,000.00                        -                         -                       162,000.00             -                            0.00 -                      0.00

งานไฟฟ้า
ถนน 405,000.00                        -                         -                       405,000.00             -                            0.00 24,500.00           6.05

งานไฟฟ้า
ถนน 364,000.00                        -                         -                       364,000.00             -                            0.00 -                      0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัยแูบบ

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัยู

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัยู

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้นใหม่-

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัยจูาก

ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

รวมค่าครุภณัฑ์

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16   

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองเจาะสกดัคอนกรีต

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองตดัคอนกรีต

ค่าวสัดุ วสัดุอ่ืน

รวมค่าวสัดุ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองเจาะคอนกรีต



งานไฟฟ้า
ถนน 645,000.00                        -                         -                       645,000.00             -                            0.00 -                      0.00

งานไฟฟ้า
ถนน 590,000.00                        -                         -                       590,000.00             -                            0.00 -                      0.00

งานไฟฟ้า
ถนน 478,000.00                        -                         -                       478,000.00             478,000.00               100.00 -                      0.00

งานไฟฟ้า
ถนน 100,000.00                        230,000.00            -                       330,000.00             257,000.00               77.88 73,000.00           22.12

งานไฟฟ้า
ถนน 50,000.00                          -                         -                       50,000.00               15,600.00                 31.20 34,400.00           68.80

4,015,000.00                     230,000.00            -                       4,245,000.00          750,600.00               17.68 131,900.00         3.11

4,943,000.00                     427,822.00            89,822.00            5,281,000.00          1,443,946.05            27.34 276,553.95         5.24

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 501,600.00                        6,000.00                -                       507,600.00             507,360.00               99.95 240.00                0.05

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 48,000.00                          -                         -                       48,000.00               48,000.00                 100.00 -                      0.00

549,600.00                        6,000.00                -                       555,600.00             555,360.00               99.96 240.00                0.04รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมงานไฟฟ้าถนน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนกังานจา้ง

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตวัยแูบบมีฝาปิดจากสาม

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การ Overlay ดว้ยแอสฟัลต์

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตวัยแูบบมีฝาปิด บา้นนาย



งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 85,000.00                          -                         -                       85,000.00               54,000.00                 63.53 31,000.00           36.47

85,000.00                          -                         -                       85,000.00               54,000.00                 63.53 31,000.00           36.47

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 640,000.00                        -                         -                       640,000.00             629,750.00               98.40 10,250.00           1.60

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 100,000.00                        -                         -                       100,000.00             80,435.00                 80.44 19,565.00           19.57

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 100,000.00                        -                         -                       100,000.00             83,110.00                 83.11 16,890.00           16.89

850,000.00                        -                         -                       850,000.00             793,295.00               93.33 56,705.00           6.67

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด"

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่



งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               2,225.00                   11.13 17,775.00           88.88

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               10,695.00                 53.48 9,305.00             46.53

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 50,000.00                          -                         -                       50,000.00               33,900.00                 67.80 16,100.00           32.20

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 180,000.00                        -                         -                       180,000.00             137,747.10               76.53 42,252.90           23.47

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               8,286.00                   41.43 11,714.00           58.57

290,000.00                        -                         -                       290,000.00             192,853.10               66.50 97,146.90           33.50รวมค่าวสัดุ

ค่าวสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวสัดุ วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

ค่าวสัดุ วสัดุก่อสร้าง

ค่าวสัดุ วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

ค่าวสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว



งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 480,000.00                        -                         479,747.00          253.00                    -                            0.00 253.00                100.00

งานก าจดั
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

490,000.00                        -                         479,747.00          10,253.00               -                            0.00 10,253.00           100.00

2,264,600.00                     6,000.00                479,747.00          1,790,853.00          1,595,508.10            89.09 195,344.90         10.91

งาน
ส่งเสริม
และ
สนบัสนุน
ความ
เขม้แข็ง
ชุมชน 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               -                            0.00 15,000.00           100.00

งาน
ส่งเสริม
และ
สนบัสนุน
ความ
เขม้แข็ง
ชุมชน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม 
สนบัสนุน เพ่ือด าเนินการจดัท า
แผนพฒันาของเทศบาล และ
แผนชุมชน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว ถงัขยะโครงเหล็กพร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์

ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์



งาน
ส่งเสริม
และ
สนบัสนุน
ความ
เขม้แข็ง
ชุมชน 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               -                            0.00 20,000.00           100.00

งาน
ส่งเสริม
และ
สนบัสนุน
ความ
เขม้แข็ง
ชุมชน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
ส่งเสริม
และ
สนบัสนุน
ความ
เขม้แข็ง
ชุมชน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการพฒันาสตรีและ
ครอบครัว

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจดัฝึกอบรมอาชีพ
เสริมและพฒันาทกัษะวิชาชีพ
ให้ประชาชนอยูดี่มีสุข

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด



งาน
ส่งเสริม
และ
สนบัสนุน
ความ
เขม้แข็ง
ชุมชน 150,000.00                        -                         -                       150,000.00             22,900.00                 15.27 127,100.00         84.73

งาน
ส่งเสริม
และ
สนบัสนุน
ความ
เขม้แข็ง
ชุมชน 5,000.00                            -                         -                       5,000.00                 -                            0.00 5,000.00             100.00

งาน
ส่งเสริม
และ
สนบัสนุน
ความ
เขม้แข็ง
ชุมชน 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

230,000.00                        -                         -                       230,000.00             22,900.00                 9.96 207,100.00         90.04

230,000.00                        -                         -                       230,000.00             22,900.00                 9.96 207,100.00         90.04

รวมค่าใช้สอย

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉนัท์

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการอุย้สอนหลาน สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
พ้ืนบา้น

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายุ



งานกีฬา
และ
นนัทนาการ

10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน

20,000.00                          -                         -                       20,000.00               19,500.00                 97.50 500.00                2.50

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน

100,000.00                        -                         95,000.00            5,000.00                 5,000.00                   100.00 -                      0.00

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน

25,000.00                          -                         10,000.00            15,000.00               -                            0.00 15,000.00           100.00

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน

15,000.00                          -                         -                       15,000.00               -                            0.00 15,000.00           100.00

160,000.00                        -                         105,000.00          55,000.00               24,500.00                 44.55 30,500.00           55.45

160,000.00                        -                         105,000.00          55,000.00               24,500.00                 44.55 30,500.00           55.45

รวมค่าใช้สอย

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั
ส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
และส่งเสริมกิจกรรมดา้น
วฒันธรรมประเพณีอ่ืน ๆ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจดังานประเพณีวนั
ลอยกระทง

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจดังานพิธีสรงน ้า พระ
สถูปเจดียส์มเด็จพระนเรศวร
มหาราชานุสรณ์

ค่าวสัดุ วสัดุกีฬา

รวมค่าวสัดุ



งาน
วิชาการ
วางแผน
และ
ส่งเสริม
การ
ท่องเท่ียว 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               -                            0.00 20,000.00           100.00

20,000.00                          -                         -                       20,000.00               -                            0.00 20,000.00           100.00

20,000.00                          -                         -                       20,000.00               -                            0.00 20,000.00           100.00

งาน
ส่งเสริม
การเกษตร 20,000.00                          -                         -                       20,000.00               -                            0.00 20,000.00           100.00

งาน
ส่งเสริม
การเกษตร 15,000.00                          -                         -                       15,000.00               -                            0.00 15,000.00           100.00

35,000.00                          -                         -                       35,000.00               -                            0.00 35,000.00           100.00

งาน
ส่งเสริม
การเกษตร -                                     8,000.00                -                       8,000.00                 5,462.00                   68.28 2,538.00             31.73

-                                     8,000.00                -                       8,000.00                 5,462.00                   68.28 2,538.00             31.73

35,000.00                          8,000.00                -                       43,000.00               5,462.00                   12.70 37,538.00           87.30

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ วสัดุการเกษตร

รวมค่าวสัดุ

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

รวมงานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการมคัคุเทศกน์อ้ย ตาม
รอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รวมค่าใช้สอย



งาน
อนุรักษ์
แหล่งน ้า
และป่าไม้ 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               -                            0.00 10,000.00           100.00

งาน
อนุรักษ์
แหล่งน ้า
และป่าไม้ 10,000.00                          -                         -                       10,000.00               4,500.00                   45.00 5,500.00             55.00

20,000.00                          -                         -                       20,000.00               4,500.00                   22.50 15,500.00           77.50

20,000.00                          -                         -                       20,000.00               4,500.00                   22.50 15,500.00           77.50

48,500,000.00                   3,608,169.00         3,608,169.00       48,500,000.00        39,367,971.56          81.17 4,530,162.44      9.34

รวมค่าใช้สอย

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้

รวมทั้งหมด

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการเทศบาลต าบลเมือง
งายคืนคลองสวยสุขใจเท่ียว
ทอ้งถ่ิน

ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการรักน ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน


