
งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง รวม
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2,398,480.00   1,198,594.00   -                 1,198,594.00   

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 4,987,760.00   1,722,570.00   433,500.00       2,156,070.00   
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน งบประมาณ 200,000.00     42,858.00       27,150.00        70,008.00       

ค่าใช้สอย งบประมาณ 1,433,300.00   416,085.50      -                 416,085.50     
ค่าวัสดุ งบประมาณ 440,000.00     177,392.65      6,999.00          184,391.65     
ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 266,000.00     115,165.58      -                 115,165.58     

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

รวม 10,053,540.00 3,975,665.73   467,649.00       4,443,314.73   

10,053,540.00 3,975,665.73   
-                -                

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   บริหารงานทัว่ไป

ตั้งแตว่ันที ่ 1  มกราคม 2560  ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 2560



 งบ  หมวด  แหล่งเงิน  ประมาณการ

 งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกับ
การรักษาความ

สงบภายใน

 งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 399,420.00   -                199,680.00      199,680.00   
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 100,000.00   -                9,869.25         9,869.25      

ค่าวัสดุ งบประมาณ 65,500.00    15,500.00        10,500.00        26,000.00     

รวม 564,920.00   15,500.00        220,049.25      235,549.25   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

ตั้งแตว่ันที ่ 1  มกราคม 2560  ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานระดับก่อนวยั

เรียนและประถมศึกษา
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 389,400.00         181,920.00            181,920.00         
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 4,290.00            -                      -                   

ค่าใช้สอย งบประมาณ 264,080.00         91,700.00             91,700.00          
ค่าใช้สอย งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 356,400.00         305,324.00            305,324.00         
ค่าวัสดุ งบประมาณ 20,000.00           -                   
ค่าวัสดุ งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 360,246.00         50,573.88             50,573.88          

งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน งบประมาณ 335,000.00         79,200.00             79,200.00          
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน งบประมาณ(อดุหนุนทั่วไป) 536,000.00         297,000.00            297,000.00         

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

รวม 2,802,066.00       1,005,717.88         1,005,717.88      

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การศึกษา

ตัง้แต่วนัที่   1  มกราคม 2560  ถึงวนัที่  31 มีนาคม 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  มกราคม 2560  ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานสวัสดกิาร
สังคมและสังคม

สงเคราะห์
รวม

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 100,000.00      11,568.84            11,568.84            
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 15,000.00       15,000.00            15,000.00            

รวม 115,000.00      26,568.84            26,568.84            

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   สังคมสงเคราะห์

ตั้งแตว่ันที ่  1 มกราคม 2560  ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 2560



 งบ  หมวด  แหล่งเงิน  ประมาณการ
 ก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฎกูิล

 งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน
 ไฟฟ้าถนน  รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 1,694,940.00     199,710.00        481,620.00        60,000.00         741,330.00        
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน งบประมาณ 92,000.00         -                  27,500.00         -                  27,500.00         

ค่าใช้สอย 390,000.00        87,010.00         -                  -                  87,010.00         
ค่าวัสดุ งบประมาณ 400,000.00        48,030.00         -                  98,900.13         146,930.13        

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

รวม 2,788,640.00     334,750.00        509,120.00        356,900.13        1,200,770.13     

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   เคหะและชุมชน

ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2560  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2560



 งบ  หมวด  แหล่งเงิน  ประมาณการ
 งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการสร้างความ
เขม้แขง็ของชมุชน

 รวม

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 194,500.00     33,380.00               33,380.00     
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 140,000.00     -                        -              

รวม 334,500.00     33,380.00               33,380.00     

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ตั้งแตว่ันที ่  1 มกราคม 2560  ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

 งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 464,320.00     77,836.35          -                   77,836.35      
ค่าวัสดุ งบประมาณ 45,000.00      -                   -                   -              

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 40,000.00      -                   -                   -              

รวม 549,320.00     77,836.35          -                   77,836.35      

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแตว่ันที ่  1 มกราคม 2560  ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานส่งเสริม
การเกษตร

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 240,000.00     120,000.00     120,000.00     
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 270,000.00     33,000.00      33,000.00      

ค่าวัสดุ งบประมาณ 30,000.00      -               -               
 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 1,054,900.00  664,238.39     664,238.39     

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การเกษตร

ตั้งแตว่ันที ่  1 มกราคม 2560  ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ  งานกิจการประปา รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 390,960.00         195,480.00         195,480.00         
งบด าเนนิงาน ค่าใช้สอย งบประมาณ 596,400.00         237,094.00         237,094.00         

ค่าวัสดุ งบประมาณ 700,000.00         386,546.32         386,546.32         
ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 850,000.00         331,698.71         331,698.71         

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

รวม 2,942,360.00       1,381,819.03       1,381,819.03       

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การพาณชิย์

ตัง้แตว่ันที่   1 มกราคม 2560  ถึงวันที่  31 มนีาคม 2560



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม
งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 693,140.00       418,291.71       418,291.71       
งบกลาง งบกลาง งบประมาณ(อุดหนุนทัว่ไป) 6,211,800.00    3,085,200.00    3,085,200.00    

รวม 6,904,940.00    3,503,491.71    3,503,491.71    

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   งบกลาง

ตั้งแตว่ันที ่ 1 มกราคม 2560  ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 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 1,198,594.00   1,198,594.00    

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 2,156,070.00   199,680.00 741,330.00    120,000.00  195,480.00  3,412,560.00    

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 181,920.00      181,920.00      

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน งบประมาณ 70,008.00       27,500.00      97,508.00        

ค่าตอบแทน งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 91,700.00       91,700.00        

ค่าใช้สอย งบประมาณ 416,085.50     9,869.25     11,568.84   87,010.00      33,380.00   77,836.35   33,000.00   237,094.00  905,843.94      

ค่าใช้สอย งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 305,324.00      

ค่าวัสดุ งบประมาณ 184,391.65     26,000.00   146,930.13    386,546.32  743,868.10      

ค่าวัสดุ งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 50,573.88       

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 115,165.58     481,238.39  331,698.71  928,102.68      

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ งบประมาณ 7,000.00       7,000.00          

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ -                 

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 303,000.00     191,000.00    30,000.00   231,000.00  755,000.00      

งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน งบประมาณ 79,200.00       15,000.00   94,200.00        

งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 297,000.00      297,000.00      

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ งบประมาณ -                 

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 418,291.71      418,291.71      

งบกลาง งบประมาณ (เงินอดุหนุนทัว่ไป) 3,085,200.00    3,085,200.00    

รวม 4,443,314.73   235,549.25 1,005,717.88   -            26,568.84   1,200,770.13  33,380.00   77,836.35   664,238.39  1,381,819.03 3,503,491.71    12,216,788.43  

ผู้จดัท า ผอ.กองคลัง
(นางสุรีย ์นาครินทร์)

  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงนิรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที ่  1  มกราคม  2560  ถึงวันที ่ 31  มีนาคม 2560

(นางวิลัดดา เคร่งจริง)

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรพล  บญุมี)

ผู้ตรวจสอบ

(นายจริวัฒน ์พมิพสุ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจา้สนกุ

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจา้สนกุ

ผู้ตรวจสอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจา้สนกุ


