
งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ(สป.)ประมาณการ(กค.) งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 598,480.00     -                448,740.00      -                 448,740.00     

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 3,705,000.00   1,042,360.00   2,635,325.00    652,800.00       3,288,125.00   
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน งบประมาณ 1,932,000.00   74,500.00       1,415,694.00    47,400.00        1,463,094.00   

ค่าใช้สอย งบประมาณ 1,383,775.00   120,000.00     660,796.50      1,600.00          662,396.50     
ค่าวัสดุ งบประมาณ 485,000.00     65,000.00       220,946.20      60,221.00        281,167.20     
ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 332,000.00     -                231,225.64      -                 231,225.64     

งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง(อุดหนุน) งบประมาณ 328,000.00     -                303,000.00      -                 303,000.00     

รวม 8,764,255.00   1,301,860.00   5,915,727.34    762,021.00       6,677,748.34   

10,053,540.00 3,975,665.73    

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   บริหารงานทั่วไป

ตัง้แต่วนัที่  1  ตุลาคม 2559  ถึงวนัที่  30 มิถุนายน 2560
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 งบ  หมวด  แหล่งเงิน  ประมาณการ

 งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกับ
การรักษาความ

สงบภายใน

 งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 415,320.00   -                299,520.00      299,520.00   
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 100,000.00   -                9,869.25         9,869.25      

ค่าวัสดุ งบประมาณ 65,500.00    15,500.00        16,500.00        32,000.00     

รวม 580,820.00   15,500.00        325,889.25      341,389.25   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

ตั้งแตว่ันที ่ 1  ตลุาคม 2559  ถึงวันที ่ 30 มถุินายน 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานระดับก่อนวยั

เรียนและประถมศึกษา
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 389,400.00         274,140.00            274,140.00         
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 4,290.00            -                      -                   

ค่าใช้สอย งบประมาณ 279,080.00         177,624.00            177,624.00         
ค่าใช้สอย งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 356,400.00         356,400.00            356,400.00         
ค่าวัสดุ งบประมาณ -                   -                      -                   
ค่าวัสดุ งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 360,246.00         168,542.62            168,542.62         

งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน งบประมาณ 375,000.00         198,400.00            198,400.00         
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 536,000.00         385,000.00            385,000.00         

งบลงทุน ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ 480,000.00         -                      -                   
งบลงทุน ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 56,650.00           -                      -                   

รวม 2,837,066.00       1,560,106.62         1,560,106.62      

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การศึกษา

ตัง้แต่วนัที่   1  ตุลาคม 2559  ถึงวนัที่  30 มิถุนายน 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
รวม

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ งบประมาณ 30,000.00       -                       -              
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 90,000.00       -                       -              

รวม 120,000.00     -                       -              

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   สาธารณสุข

ตั้งแตว่ันที ่  1  ตลุาคม 2559  ถึงวันที ่ 30 มถุินายน 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานสวัสดกิาร
สังคมและสังคม

สงเคราะห์
รวม

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 100,000.00      26,744.65            26,744.65            
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 15,000.00       15,000.00            15,000.00            

รวม 115,000.00      41,744.65            41,744.65            

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   สังคมสงเคราะห์

ตั้งแตว่ันที ่  1 ตลุาคม 2559  ถึงวันที ่ 30 มถุินายน 2560



 งบ  หมวด  แหล่งเงิน
 ประมาณ
การ(สป.)

 ประมาณการ
(กช.)

 รวม
 ก าจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฎกูิล

 งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและ
ชุมชน

 ไฟฟ้าถนน  รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 399,420.00 1,135,320.00 1,534,740.00 299,565.00 689,830.00 90,000.00 1,079,395.00 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน งบประมาณ - 92,000.00 92,000.00 - 44,000.00 - 44,000.00 

ค่าใช้สอย 240,000.00 120,000.00 360,000.00 173,400.00 - - 173,400.00 
ค่าวัสดุ งบประมาณ 100,000.00 280,000.00 380,000.00 77,190.00 - 173,205.47 250,395.47 

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ งบประมาณ - 7,000.00 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ - 204,700.00 204,700.00 - - 191,000.00 191,000.00 
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม 739,420.00 1,839,020.00 2,578,440.00 550,155.00 733,830.00 461,205.47 1,745,190.47 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   เคหะและชุมชน

ตัง้แต่วันที่  1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2560



 งบ  หมวด  แหล่งเงิน  ประมาณการ
 งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการสร้างความ
เขม้แขง็ของชมุชน

 รวม

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 194,500.00 96,480.00 96,480.00 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 140,000.00 15,000.00 15,000.00 
งบลงทุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 1,615,000.00 1,610,000.00 1,610,000.00 

รวม 1,949,500.00 1,721,480.00 1,721,480.00 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ตั้งแตว่ันที ่  1 ตลุาคม 2560  ถึงวันที ่ 30 มถุินายน 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

 งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 396,845.00     207,136.35         -                   207,136.35    
ค่าวัสดุ งบประมาณ 45,000.00      -                   -                   -              

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 70,000.00      30,000.00          -                   30,000.00      

รวม 511,845.00     237,136.35         -                   237,136.35    

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแตว่ันที ่  1 ตลุาคม 2559  ถึงวันที ่ 30 มถุินายน 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานส่งเสริม
การเกษตร

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 240,000.00     180,000.00     180,000.00     
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 230,000.00     52,800.00      52,800.00      

ค่าวัสดุ งบประมาณ 60,000.00      1,750.00        1,750.00        
 ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 481,500.00     481,238.39     481,238.39     
งบลงทุน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ 33,400.00      30,000.00      30,000.00      

(อุดหนุนทัว่ไป)

รวม 1,044,900.00  745,788.39     745,788.39     

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การเกษตร

ตั้งแตว่ันที ่  1 ตลุาคม 2559  ถึงวันที ่ 30 มถุินายน 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ  งานกิจการประปา รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 390,960.00         293,220.00         293,220.00         
งบด าเนนิงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 556,600.00         378,925.00         378,925.00         

ค่าวัสดุ งบประมาณ 1,000,000.00       821,265.02         821,265.02         
ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 784,000.00         534,673.47         534,673.47         

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ งบประมาณ 155,000.00         153,000.00         153,000.00         
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ 250,000.00         231,000.00         231,000.00         
(เงินอุดหนนุท่ัวไป)

รวม 3,136,560.00       2,412,083.49       2,412,083.49       

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การพาณชิย์

ตัง้แตว่ันที่   1 ตลุาคม 2559  ถึงวันที่  30 มถุินายน 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม
งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 932,140.00       498,444.88       498,444.88       
งบกลาง งบกลาง งบประมาณ(อุดหนุนทัว่ไป) 6,211,800.00    4,619,700.00    4,619,700.00    

รวม 7,143,940.00    5,118,144.88    5,118,144.88    

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   งบกลาง

ตั้งแตว่ันที ่ 1 ตลุาคม 2559  ถึงวันที ่ 30 มถุินายน 2560



 งบ  หมวด  แหล่งเงิน
 บริหารงาน

ทั่วไป

 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

 การศึกษา  สาธารณสุข
 สังคม

สงเคราะห์
 เคหะและ

ชุมชน

 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

 การเกษตร  การพาณิชย์  งบกลาง  รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง) งบประมาณ 448,740.00 448,740.00 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 3,288,125.00 299,520.00 1,079,395.00 180,000.00 293,220.00 5,140,260.00 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 274,140.00 274,140.00 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน งบประมาณ 1,463,094.00 44,000.00 1,507,094.00 

ค่าตอบแทน งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) - 

ค่าใช้สอย งบประมาณ 662,396.50 9,869.25 177,624.00 26,744.65 173,400.00 96,480.00 207,136.35 52,800.00 378,925.00 1,785,375.75 

ค่าใช้สอย งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 356,400.00 356,400.00 

ค่าวัสดุ งบประมาณ 281,167.20 32,000.00 29,700.00 250,395.47 1,750.00 791,565.02 1,386,577.69 

ค่าวัสดุ งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 168,542.62 168,542.62 

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 231,225.64 481,238.39 517,404.46 1,229,868.49 

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ งบประมาณ 7,000.00 153,000.00 160,000.00 

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ - 

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 303,000.00 191,000.00 1,610,000.00 30,000.00 231,000.00 2,365,000.00 

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ (เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ) 1,875,000.00 2,845,000.00 4,720,000.00 

งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน งบประมาณ 198,400.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00 258,400.00 

งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 385,000.00 385,000.00 

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ งบประมาณ - 

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 498,444.88 498,444.88 

งบกลาง งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 4,617,300.00 4,617,300.00 

รวม 6,677,748.34 341,389.25 3,435,106.62 29,700.00 41,744.65 1,745,190.47 1,721,480.00 237,136.35 745,788.39 5,210,114.48 5,115,744.88 25,301,143.43 

ผู้จดัท า ผอ.กองคลัง
(นางสุรีย ์นาครินทร์)

  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงนิรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที ่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที ่ 30 มิถุนายน 2560

(นางวิลัดดา เคร่งจริง)

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรพล  บญุมี)

ผู้ตรวจสอบ

(นายจริวัฒน ์พมิพสุ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจา้สนกุ

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจา้สนกุ

ผู้ตรวจสอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจา้สนกุ


