รานงานการติดตามการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค.64)
งาน

หมวด

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืรายจ่
่นๆ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการจัดงานราชพิธแี ละวันสาคัญของ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ชาติ
อื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืรายจ่
่นๆ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

ณ วันที่ 1 เม.ย. 2564
งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

900,000.00
100,000.00

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

หมายเหตุ

/

20,000.00

/

50,000.00

/

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร หรือ
อื่นๆ
วันพ่อแห่งชาติ
งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
อื่นๆ
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั

200,000.00

/

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

100,000.00

/

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

5,000.00

/

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อืรายจ่
่นๆ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวันเทศบาล
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืรายจ่
่นๆ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวันแม่แห่งชาติ

100,000.00

/

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
หน ้า 1

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

250,000.00

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อื่นๆ
ให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และ
พนักงานจ้าง

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เก้าอี้สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อโทรศัพท์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก

45,500.00
23,000.00
6,000.00
16,000.00
7,000.00

/
/
/
/
/

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะปฏิบตั ิงานสานักงาน
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

9,000.00
35,000.00

/

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000.00

งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

30,000.00

งานบริหารทั่วไป

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธใี นวันสาคัญ
ของชาติและกิจกรรมตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี

6,000.00

งานบริหารทั่วไป

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

20,000.00

/

หมายเหตุ

โอนตั้งจ่ายใหม่

/
/

/

หน ้า 2

งาน

หมวด

งานวางแผนสถิติ ค่าใช้สอย
และวิชาการ
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

โครงการจัดประชุมประชาคม

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
รายจ่
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืครุ่นภๆณ
ั ฑ์สานักงาน

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เก้าอี้สานักงาน

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

30,000.00

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

220,000.00

/

11,300.00

/

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

30,000.00

/

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

17,800.00

/

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า

15,000.00

/

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

44,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้แร็ค

62,500.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้ล็อกเกอร์

9,000.00

/

หมายเหตุ

โอนตั้งจ่ายใหม่

/

หน ้า 3

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

หมายเหตุ

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ

24,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บา้ น หมู่ 4

6,000.00

/

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บา้ น หมู่ 8

6,001.00

/

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องสารองไฟฟ้า

58,000.00

/

โอนตั้งจ่ายใหม่

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จอแสดงภาพ

29,600.00

/

โอนตั้งจ่ายใหม่

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการจัดตั้งศูนย์ปอ้ งกันและลด
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
อื่นๆ
ต่างๆ

30,000.00

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ให้แก่เยาวชนและประชาชน
อื่นๆ

30,000.00

/

/

หน ้า 4

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อื่นๆ

60,000.00

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวฉีดน้าดับเพลิง ชนิดลดแรงสะท้อน

35,000.00

/

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์

2,000.00

/

งานระดับก่อนวัย ค่าใช้สอย
เรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

15,000.00

/

งานระดับก่อนวัย ค่าใช้สอย
เรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด สถานศึกษา
อื่นๆ

280,000.00

งานระดับก่อนวัย ค่าใช้สอย
เรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด เด็กเยาวชน
อื่นๆ

150,000.00

/

งานระดับก่อนวัย เงินอุดหนุน
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

65,000.00

/

อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มชาววัง

หมายเหตุ

/

หน ้า 5

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

400,000.00

รายละเอียด
หมายเหตุ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
เบิกแล้วจานวน 1
/

งานระดับก่อนวัย เงินอุดหนุน
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

งานระดับก่อนวัย เงินอุดหนุน
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน

4,000.00

/

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์สานักงาน

4,500.00

/

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED สี

15,000.00

/

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

22,000.00

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ภาพสัตว์
อื่นๆ

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีฯ

2,469,000.00

20,000.00

/

/

/

หน ้า 6

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ
200,000.00

ดาเนินการ
แล้ว

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ไข้เลือดออก
อื่นๆ

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน
อื่นๆ
สาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,000,000.00

/

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการโรคข้อเข่า
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด เสื่อมและการบริหารข้อเข่า
อื่นๆ

25,000.00

/

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

40,000.00

/

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

200,000.00

/

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
อื่นๆ

300,000.00

/

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้า
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

5,000.00

/

หมายเหตุ

หน ้า 7

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งานบริการ
ค่าใช้สอย
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวังศาลาสีเขียว
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
อื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

5,000.00

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

100,000.00

/

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน

16,000.00

/

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ

32,400.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญ้า

19,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้า

96,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

ปั๊มน้าซับเมริสซ์

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

รอกโซ่

14,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไม้ชักฟิวส์

17,000.00

/

133,000.00

หมายเหตุ

/

หน ้า 8

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลอกสลิงดึงสาย

24,000.00

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สารวจ

เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์

28,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 5 แยกซอย 2

255,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 7 แยกบ้านลุงเอี้ยง

497,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านคุณเม่งคาย

245,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 1
หลังวัดวังศาลา

837,500.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 2

496,000.00

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการฝังท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก หมู่ 4 แยกซอย 5 หลังวัดหนองเสือ

495,000.00

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการฝังท่อระบายน้า ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พัก หมู่ 10 ฝั่งซ้ายไปสานักคร้อ

495,000.00

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการฝังท่อระบายน้า ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พัก หมู่ 2 บริเวณหลังวัดวังศาลาถึงโรงแรม
เดอะชิวเฮ้าส์

495,000.00

หมายเหตุ

/
/
/
/

หน ้า 9

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการฝังท่อระบายน้า ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พัก หมู่ 6 ซอย 3

495,000.00

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการฝังท่อระบายน้า ค.ส.ล.หมู่ 9 ซอย
2

495,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

100,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่
5

306,100.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอกนรีต
หมู่ 9 ซอย 4
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 1 ซอยบ้านผู้ใหญ่วนุ้

495,000.00

/

386,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 10 ซอย 4

497,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 2 ซอย 5

497,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 3 ซอย 4 และ ซอย 6

498,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 4 ซอย 4

497,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

หมายเหตุ

หน ้า 10

งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว
497,000.00
/

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 6 ซอย 5

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 7 เชื่อมบ้านป่าดิบ

497,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 8 ซอย 2

349,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 8 ซอยหอนาฬิกา

145,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
เอกชน นิติบคุ คลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

500,000.00

/

งานไฟฟ้าถนน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

124,000.00

/

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ซอยโก๊
บอย

งานกาจัดขยะมูล ค่าใช้สอย
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

200,000.00

/

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ
อื่นๆ

300,000.00

/

ค่าใช้สอย

หมายเหตุ
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งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นา และ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด กลุ่มต่างๆ ในชุมชน
อื่นๆ

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

10,000.00

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

250,000.00

/

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการศูนย์สามวัยสายใยรักแห่ง
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด ครอบครัว
อื่นๆ

30,000.00

/

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมแหล่ง
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด เรียนรู้ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิ่น
อื่นๆ

50,000.00

/

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการสัมพันธ์รักพิทกั ษ์ครอบครัว
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

30,000.00

/

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยา
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด เสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน
อื่นๆ

60,000.00

/

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000.00

หมายเหตุ

/
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งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยา
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด เสพติด
อื่นๆ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนการจัดการกิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ดาเนินการ
แล้ว

40,000.00

รายละเอียด
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
/

150,000.00

/

50,000.00

/
/

งานศาสนา
ค่าใช้สอย
วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการงานประเพณีสาคัญทางศาสนา
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

30,000.00

งานศาสนา
ค่าใช้สอย
วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวันลอยกระทง
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

50,000.00

งานศาสนา
ค่าใช้สอย
วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
โครงการวันสงกรานต์
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

50,000.00

หมายเหตุ

/

/
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