
หนา้ที ่1

หน้า : 1/1

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

809,560.00

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั คา่เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บั

บ านาญ

350,000.00 0.00 0.00 157,028.40 192,971.60

161,532.00 743,468.00

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั เงนิเกษียณอายุราชการ

กอ่นก าหนด

1,000,000.00 190,440.00 0.00 0.00

0.00 13,465,144.52 4,731,655.48

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 905,000.00 0.00 0.00

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.)

18,196,800.00 0.00

2,586.00

งบกลาง เงนิส ารองจ่าย 12,070,000.00 7,227,500.00 0.00 317,510.37 4,524,989.63

494,763.00 1,379,634.00

งบกลาง เงนิสมทบกองทุนเงนิ

ทดแทน

70,000.00 0.00 0.00 67,414.00

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)

งบกลาง เงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม

2,000,000.00 0.00 125,603.00

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

วนัทีพ่มิพ์ : 8/4/2565  13:57:38

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 2565

ประจ าเดอืนตลุาคม 2564 ถงึ เดอืนมนีาคม 2565

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัสพุรรณบรีุ



หนา้ที ่2

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 11,000.00

งบกลาง 190,440.00

201,440.00

201,440.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00 150,000.00

150,000.00 150,000.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมือง)

คา่ตอบแทนพเิศษ

นายก/รองนายก

300,000.00 0.00 0.00 150,000.00

0.00 699,660.00 699,740.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมือง)

คา่ตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รอง

นายก

300,000.00 0.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิเดอืนนายก/รอง

นายกองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

1,399,400.00 0.00

32,384,864.71

รวมงบกลาง 55,198,450.00 7,417,940.00 125,603.00 15,471,482.29 32,384,864.71

รวมงบกลาง 55,198,450.00 7,417,940.00 125,603.00 15,471,482.29

0.00

งบกลาง เงนิชว่ยพเิศษ เงนิชว่ยคา่ท าศพ

ขา้ราชการ/พนกังาน

0.00 0.00 0.00 190,440.00 0.00

0.00 19,900,000.00

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั คา่บ ารุงสมาคมองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั

606,650.00 0.00 0.00 617,650.00

0.00 0.00 100,000.00

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั คา่ช าระเงนิกูก้องทุนสะสม 

(กสอ.)

19,900,000.00 0.00 0.00

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั คา่เงนิสงเคราะห์ผูป่้วยที่

ยากไร้

100,000.00 0.00



หนา้ที ่3

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

552,900.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จ้าง

23,144,880.00 0.00 0.00 8,228,864.19 14,916,015.81

161,400.00 347,400.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 828,000.00 0.00 0.00 275,100.00

0.00 7,508,609.55 12,110,730.45

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

ขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

508,800.00 0.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

19,619,340.00 0.00

0.00 3,632,400.00 3,632,400.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 10,163,800.00 0.00 0.00 5,081,820.00 5,081,980.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมือง)

คา่ตอบแทน

ประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชกิ

สภา/เลขานุการสภา

องค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

7,264,800.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิเดอืนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั

899,600.00 0.00 0.00 449,760.00 449,840.00



หนา้ที ่4

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป 0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป 500,000.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00 0.00 50,000.00

147,000.00 343,000.00 10,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่ธรรมเนียมในการท านิติ

กรรม

50,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างสถาบนัการศกึษา 0.00 0.00

474,100.00

รวมค่าตอบแทน 6,630,000.00 70,000.00 0.00 60,900.00 6,499,100.00

1,500.00 58,500.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

520,000.00 0.00 0.00 45,900.00

0.00 13,500.00 5,966,500.00

คา่ตอบแทน คา่เบี้ยประชุม 60,000.00 0.00 0.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

6,050,000.00 70,000.00

0.00 257,542.26 593,797.74

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 44,952,360.00 0.00 0.00 16,431,516.00 28,520,844.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังานจ้าง

851,340.00 0.00



หนา้ที ่5

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

88,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายงานวนัส าคญัตา่งๆ 300,000.00 0.00 2,200.00 0.00 297,800.00

64,802.00 2,066,123.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่จดัซ้ือวารสารและสิง่พมิพ์ 100,000.00 0.00 7,100.00 4,900.00

1,762,777.66 1,143,872.78 2,193,349.56

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วกบัการ

รบัรองและพธีิการ

2,150,000.00 0.00 19,075.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

5,100,000.00 0.00

100,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่การเลือกต ัง้

ผูบ้ริหารทอ้งถิน่หรือ

สมาชกิองค์การบริหารสว่น

จงัหวดัสพุรรณบุรี

500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 100,000.00 0.00 0.00 0.00



หนา้ที ่6

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00 147,140.00 1,745,160.00

540,090.00 1,238,390.00 1,221,520.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม 

ทศันศกึษาและดงูาน

2,400,000.00 500,000.00 7,700.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการ

ประชาสมัพนัธ์

3,000,000.00 0.00

386,704.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชการ

อาณาจกัรของขา้ราชการ

และพนกังานจ้างองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั

สพุรรณบุรี

180,000.00 0.00 1,060.00 0.00 178,940.00

0.00 300,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการของสมาชกิสภา

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั

400,000.00 0.00 0.00 13,296.00

0.00 0.00 250,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายตามโครงการ

กจิกรรม 5 ส.

300,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายดา้นการพฒันา

คณุภาพชีวิตและสขุภาพ

ของบุคลากร อบจ.

250,000.00 0.00



หนา้ที ่7

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

500,000.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00 0.00 210,000.00

0.00 129,318.00 565,682.00

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 210,000.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 695,000.00 0.00

100,145.00 1,277,095.00

รวมค่าใช้สอย 16,830,000.00 500,000.00 2,559,762.66 3,055,545.78 11,214,691.56

0.00 0.00 500,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

1,450,000.00 0.00 72,760.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการสรา้งเครือขา่ย

ประชาสมัพนัธ์

500,000.00 0.00

30,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่สนิไหมทดแทน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม้ 30,000.00 0.00 0.00 0.00



หนา้ที ่8

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

0.00

0.00 324,705.00 700,295.00

รวมค่าวสัดุ 4,760,000.00 0.00 954,261.10 789,260.05 3,016,478.85

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,025,000.00 0.00

131,410.00

คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและ

เผยแพร่

60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

222,106.05 603,632.85

คา่วสัดุ วสัดกุารเกษตร 160,000.00 0.00 0.00 28,590.00

0.00 40,553.00 459,447.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

1,780,000.00 0.00 954,261.10

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่

500,000.00 0.00

226,012.00

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั 270,000.00 0.00 0.00 43,988.00



หนา้ที ่9

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป 44,000.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

งานบริหารท ั่วไป 15,000.00

งานบริหารท ั่วไป 10,000.00

งานบริหารท ั่วไป 5,000.00

74,000.00

งานบริหารท ั่วไป 0.00

0.00

0.00 0.00 480,000.00

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง 480,000.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งร ัว้เหล็กกนัรอบ

บริเวณสวนหย่อม

480,000.00 0.00

0.00 0.00 5,000.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งส ารองไฟฟ้าขนาด 

800 VA

0.00 0.00

15,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ 

LED สชีนิด Network 

แบบที ่1

0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 30,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งพมิพ์ Multifunction

 เลเซอร์ หรือ LED ส ี

จ านวน 1 เครือ่ง

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 44,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งพมิพ์ Multifunction

 เลเซอร์ หรือ LED สี

30,000.00 0.00 0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

คอมพวิเตอร์ส าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1

0.00 0.00



หนา้ที ่10

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป 70,000.00

70,000.00

644,000.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

2,713,200.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังานจ้าง

12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

47,600.00 133,600.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จ้าง

3,697,200.00 0.00 0.00 984,000.00

0.00 5,600.00 61,600.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 181,200.00 0.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

ขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

67,200.00 0.00

54,923,322.32

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

7,324,020.00 0.00 0.00 2,896,980.00 4,427,040.00

รวมงานบริหารท ั่วไป 83,846,160.00 570,000.00 3,514,023.76 25,482,813.92

0.00 63,772.09 6,227.91

รวมรายจ่ายอืน่ 0.00 0.00 0.00 63,772.09 6,227.91

รายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่ เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

ส าหรบัพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ 

(เงนิรางวลัประจ าปี) 

งบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 0.00



หนา้ที ่11

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

20,000.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

300,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการจดัท าประชาคม

แผนพฒันาทอ้งถิน่

1,200,000.00 0.00 0.00 4,980.00 1,195,020.00

900.00 19,100.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชการอาณา

จกัของขา้ราชการและ

พนกังานจ้างองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั

สพุรรณบุรี

300,000.00 0.00 0.00 0.00

101,336.00 129,928.60 308,735.40

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วกบัการ

รบัรองและพธีิการ

0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

540,000.00 0.00

0.00 24,360.00 547,640.00

รวมค่าตอบแทน 772,000.00 0.00 8,400.00 116,360.00 647,240.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

572,000.00 0.00

7,347,440.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

200,000.00 0.00 8,400.00 92,000.00 99,600.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 11,281,620.00 0.00 0.00 3,934,180.00



หนา้ที ่12

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

20,000.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

0.00

0.00

20,000.00

งานบริหารงานคลงั 0.00 0.00 5,243,599.03 7,796,020.97เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

13,039,620.00 0.00

1,099,642.00

รวมงานวางแผนสถติแิละวิชาการ 16,373,620.00 20,000.00 320,923.30 4,247,259.30 11,805,437.40

รวมค่าวสัดุ 1,380,000.00 20,000.00 211,187.30 49,170.70

73,416.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

0.00 10,000.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

300,000.00 0.00 198,295.30 28,288.70

12,892.00 20,882.00 216,226.00

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั 30,000.00 20,000.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 250,000.00 0.00

11,740.00 388,260.00

รวมค่าใช้สอย 2,940,000.00 0.00 101,336.00 147,548.60 2,711,115.40

0.00 0.00 500,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

400,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการเพิม่ศกัยภาพของ

คณะกรรมการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่

500,000.00 0.00



หนา้ที ่13

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารงานคลงั 24,000.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 12,000.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

36,000.00

งานบริหารงานคลงั 0.00 0.00 0.00 200,000.00คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

200,000.00 0.00

0.00 48,200.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 19,233,980.00 24,000.00 0.00 7,207,759.03 12,038,220.97

0.00 18,000.00 134,520.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิอืน่ ๆ 48,200.00 0.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังานจ้าง

164,520.00 24,000.00

128,700.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จ้าง

5,622,840.00 0.00 0.00 1,771,260.00 3,851,580.00

79,200.00 79,200.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 224,400.00 0.00 0.00 95,700.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

ขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

134,400.00 0.00 0.00



หนา้ที ่14

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00 0.00 30,380.00 369,620.00คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

400,000.00 0.00

340,760.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ธรรมเนียม 300,000.00 0.00 0.00 78,600.46 221,399.54

11,700.00 188,300.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชการ

อาณาจกัรของขา้ราชการ

และพนกังานจ้างองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั

สพุรรณบุรี

350,000.00 0.00 3,360.00 5,880.00

132,701.00 56,999.00 360,300.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่เชา่อสงัหาริมทรพัย์ 200,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

550,000.00 0.00

402,551.00

รวมค่าตอบแทน 1,430,000.00 0.00 0.00 381,689.00 1,048,311.00

184,240.00 445,760.00

คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษา

บุตรขา้ราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างประจ า

600,000.00 0.00 0.00 197,449.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

630,000.00 0.00 0.00



หนา้ที ่15

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00 0.00 162,580.78 387,419.22คา่สาธารณูปโภค คา่น ้าประปา คา่น ้า

บาดาล

550,000.00 0.00

1,973,736.00

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า 25,680,000.00 0.00 0.00 10,695,988.53 14,984,011.47

รวมค่าวสัดุ 2,680,000.00 0.00 284,456.40 421,807.60

178,224.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 650,000.00 0.00 0.00 280,370.00 369,630.00

0.00 30,000.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

480,000.00 0.00 266,182.40 35,593.60

18,274.00 105,844.00 1,395,882.00

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั 30,000.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 1,520,000.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 1,800,000.00 0.00 136,061.00 183,559.46 1,480,379.54



หนา้ที ่16

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

0.00

งานบริหารงานคลงั 0.00

0.00

36,000.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

16,000.00 6,390.00 9,610.00

0.00 703,717.10 1,327,102.90

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

ขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

0.00 0.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

2,030,820.00 0.00

1,500,000.00

รวมงานบริหารงานคลงั 54,243,980.00 24,000.00 420,517.40 19,603,654.78 34,231,807.82

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00

16,191,160.31

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ชดเชยสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้(คา่ K)

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบั

ราคาได ้(K)

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,600,000.00 0.00 0.00 11,408,839.69

409,284.00

คา่สาธารณูปโภค คา่บริการสือ่สารและ

โทรคมนาคม

250,000.00 0.00 0.00 102,090.36 147,909.64

307,464.02 262,535.98

คา่สาธารณูปโภค คา่บริการไปรษณีย์ 550,000.00 0.00 0.00 140,716.00

คา่สาธารณูปโภค คา่บริการโทรศพัท์ 570,000.00 0.00 0.00



หนา้ที ่17

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

16,000.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00 50,000.00

0.00 40,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

50,000.00 0.00 0.00 0.00

39,077.00 10,923.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชการการ

อาณาจกัรของขา้ราชการ

และพนกังานจ้างองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั

สพุรรณบุรี

40,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่ใชจ้่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

50,000.00 0.00

0.00 0.00 80,000.00

รวมค่าตอบแทน 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

80,000.00 0.00

0.00 6,000.00 27,420.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,302,880.00 0.00 0.00 1,172,347.10 2,146,532.90

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังานจ้าง

33,420.00 0.00

10,500.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จ้าง

1,220,640.00 0.00 0.00 448,740.00 771,900.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 18,000.00 0.00 0.00 7,500.00



หนา้ที ่18

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

งานควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

0.00

0.00

16,000.00

งานสารสนเทศ 0.00

งานสารสนเทศ 0.00 0.00 302,000.00

659,210.00 439,470.00 1,320.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการพฒันาระบบ

ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศ

ขององค์การบริหารสว่น

จงัหวดัสพุรรรณบุรี

500,000.00 0.00 198,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่เชา่เครือ่ง GPS ตดิตาม

ยานพาหนะเครือ่งจกัรกล 

หรือรถยนต์สว่นกลาง

พรอ้มระบบดาวเทียม

1,100,000.00 0.00

161,341.00

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3,857,880.00 0.00 100,122.70 1,295,883.40 2,477,873.90

รวมค่าวสัดุ 335,000.00 0.00 61,045.70 112,613.30

5,000.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 200,000.00 0.00 0.00 86,140.00 113,860.00

14,482.30 4,472.00

คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและ

เผยแพร่

5,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 11,991.00 38,009.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

80,000.00 0.00 61,045.70

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 50,000.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 140,000.00 0.00 39,077.00 10,923.00 90,000.00



หนา้ที ่19

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานสารสนเทศ 0.00

0.00

งานสารสนเทศ 0.00

0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

150,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

150,000.00

300,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการเสริมสรา้งความ

เป็นพลเมืองคณุธรรม กอง

อ านวยการรกัษาความ

ม ั่นคงภายในจงัหวดั

สพุรรณบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2565

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการเสริมสรา้ง

เยาวชนประชาธปิไตย กอง

อ านวยการรกัษาความ

ม ั่นคงภายในจงัหวดั

สพุรรณบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2565

0.00 150,000.00

1,147,475.70

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการเสริมสรา้งความ

เป็นพลเมืองคณุธรรม กอง

อ านวยการรกัษาความ

ม ั่นคงภายในจงัหวดั

สพุรรณบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2565

0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมงานสารสนเทศ 10,270,000.00 0.00 5,432,979.30 3,689,545.00

0.00 158,360.00 11,640.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 170,000.00 0.00 0.00 158,360.00 11,640.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

โครงการจดัซ้ือซอฟแวร์

ป้องกนัไวรสัและสปายแวร์

170,000.00 0.00

832,515.70

รวมค่าใช้สอย 10,100,000.00 0.00 5,432,979.30 3,531,185.00 1,135,835.70

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

8,500,000.00 0.00 4,575,769.30 3,091,715.00



หนา้ที ่20

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

150,000.00

300,000.00

600,000.00

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

0.00

0.00

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

0.00

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

0.00

0.00

0.00 20,702,400.00รวมงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 22,270,000.00 0.00 37,600.00 1,530,000.00

0.00 0.00 14,259,500.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 20,270,000.00 0.00 0.00 0.00 20,270,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

โครงการเพิม่ศกัยภาพใน

การป้องกนัชีวิตและ

ทรพัย์สนิของประชาชน

14,259,500.00 0.00

432,400.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การบนัทกึภาพของระบบ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) พรอ้มตดิต ัง้

6,010,500.00 0.00 0.00 0.00 6,010,500.00

รวมค่าใช้สอย 2,000,000.00 0.00 37,600.00 1,530,000.00

0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

2,000,000.00 0.00 37,600.00 1,530,000.00 432,400.00

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

150,000.00 0.00

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการเสริมสรา้ง

เยาวชนประชาธปิไตย กอง

อ านวยการรกัษาความ

ม ั่นคงภายในจงัหวดั

สพุรรณบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2565

0.00 0.00 0.00



หนา้ที ่21

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

4,899,230.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,427,500.00 0.00 0.00 1,528,270.00

1,788,300.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังานจ้าง

76,260.00 0.00 0.00 6,000.00 70,260.00

14,600.00 88,600.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จ้าง

2,261,280.00 0.00 0.00 472,980.00

0.00 5,600.00 61,600.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 103,200.00 0.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

ขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

67,200.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

3,919,560.00 0.00 0.00 1,029,090.00 2,890,470.00



หนา้ที ่22

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

500,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

500,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00 0.00 11,530.00 108,470.00คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 120,000.00 0.00

195,110.00

รวมค่าใช้สอย 1,690,000.00 0.00 93,130.00 633,368.00 1,463,502.00

353,348.00 146,652.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

200,000.00 0.00 4,890.00 0.00

0.00 2,160.00 287,840.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารเพิอ่ประสาน

แผนพฒันาการศกึษา 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ

องค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั

สพุรรณบุรี

0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชการ

อาณาจกัรของขา้ราชการ

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั

สพุรรณบุรี

290,000.00 0.00

150,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

1,200,000.00 0.00 88,240.00 277,860.00 833,900.00

รวมค่าตอบแทน 150,000.00 0.00 0.00 0.00



หนา้ที ่23

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

0.00

500,000.00

งานศกึษาไม่

ก าหนดระดบั

0.00

งานศกึษาไม่

ก าหนดระดบั

0.00

งานศกึษาไม่

ก าหนดระดบั

0.00 580,500.00 2,875,400.00

0.00 0.00 13,270,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการสง่เสริมกจิกรรม

เด็กและเยาวชน

3,500,000.00 0.00 44,100.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการสง่เสริมการศกึษา

เพือ่พฒันาศกัยภาพเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสพุรรณบุรี

13,270,000.00 0.00

7,032,042.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการศนูย์เยาวชน

ทอ้งถิน่จงัหวดัสพุรรณบุรี

1,000,000.00 0.00 0.00 843,600.00 156,400.00

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 9,187,500.00 0.00 404,221.10 2,251,236.90

388,480.00

รวมค่าวสัดุ 920,000.00 0.00 311,091.10 89,598.90 519,310.00

66,548.90 22,360.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 400,000.00 0.00 0.00 11,520.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

400,000.00 0.00 311,091.10



หนา้ที ่24

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานศกึษาไม่

ก าหนดระดบั

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00 1,080,360.00

13,500.00 174,900.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จ้าง

1,145,520.00 0.00 0.00 65,160.00

0.00 0.00 67,200.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 188,400.00 0.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

ขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

67,200.00 0.00

20,741,800.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

5,722,620.00 0.00 0.00 306,533.23 5,416,086.77

รวมงานศกึษาไม่ก าหนดระดบั 17,770,000.00 0.00 44,100.00 1,484,100.00

4,440,000.00

รวมค่าใช้สอย 17,770,000.00 0.00 44,100.00 1,484,100.00 20,741,800.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการสรา้งวินยั ปลูก

จิตส านึกเยาวชนคนดศีรี

สพุรรณ

0.00 0.00 0.00 60,000.00



หนา้ที ่25

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

500,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

500,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00 0.00 100,000.00

0.00 33,175.00 466,825.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชการ

อาณาจกัรของขา้ราชการ

และพนกังานจ้างองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั

สพุรรณบุรี

100,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วกบัการ

รบัรองและพธีิการ

0.00 0.00

997,920.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

500,000.00 0.00 28,500.00 208,800.00 762,700.00

รวมค่าตอบแทน 1,000,000.00 0.00 0.00 2,080.00

6,966,546.77

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

1,000,000.00 0.00 0.00 2,080.00 997,920.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,363,740.00 0.00 0.00 397,193.23

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังานจ้าง

240,000.00 0.00 0.00 12,000.00 228,000.00



หนา้ที ่26

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

1,000,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

100,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00 452,422.80 38,509.20 9,068.00คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

500,000.00 0.00

100,000.00

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

0.00 30,000.00

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั 100,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 38,688.00 61,312.00

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 30,000.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 100,000.00 0.00

495,020.00

รวมค่าใช้สอย 1,100,000.00 0.00 28,500.00 246,955.00 1,824,545.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

500,000.00 0.00 0.00 4,980.00



หนา้ที ่27

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

100,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

0.00

1,100,000.00 11,191,331.77รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 11,662,740.00 0.00 480,922.80 1,090,485.43

0.00 48,700.00 900.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 1,069,000.00 0.00 0.00 212,800.00 856,200.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งสแกนเนอร์ 49,600.00 0.00

600.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ส ีชนิด Network 

แบบที ่1

10,000.00 0.00 0.00 9,900.00 100.00

101,400.00 600.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที ่1

53,400.00 0.00 0.00 52,800.00

0.00 0.00 854,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

คอมพวิเตอร์ ส าหรบั

ส านกังาน

102,000.00 0.00 0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ

และขนสง่

รถยนต์สว่นกลาง 

รถบรรทุก (ดเีซล)

854,000.00 0.00

45,740.00

รวมค่าวสัดุ 1,130,000.00 0.00 452,422.80 231,457.20 546,120.00

0.00 200,000.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 200,000.00 0.00 0.00 154,260.00

คา่วสัดุ วสัดเุครือ่งแตง่กาย 200,000.00 0.00 0.00



หนา้ที ่28

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานโรงพยาบาล 0.00

งานโรงพยาบาล 0.00

งานโรงพยาบาล 0.00

งานโรงพยาบาล 0.00

งานโรงพยาบาล 0.00

0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการพฒันาศกัยภาพ

บริการดา้นการดแูลผูป่้วย

ดา้นกายภาพบ าบดัและ

ดา้นทนัตกรรม

650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00

300,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการพฒันาศกัยภาพ

การบริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูป่้วยทาง

กายภาพบ าบดั

880,000.00 0.00 0.00 880,000.00

0.00 60,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการจดัหาครุภณัฑ์

ทางการแพทย์เพือ่พฒันา

ระบบบริการงานการ

พยาบาลผูป่้วยผา่ตดั

ศลัยกรรม

300,000.00 0.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการจดัหาครุภณัฑ์

การแพทย์เพือ่พฒันา

ระบบบริการงานการ

พยาบาลผูป่้วยนอก

60,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการจดัหาครุภณัฑ์

การแพทย์เพือ่พฒันา

ระบบงานการพยาบาล

ผูป่้วยผา่ตดัจกัษุ

460,000.00 0.00 0.00 460,000.00 0.00



หนา้ที ่29

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานโรงพยาบาล 0.00

งานโรงพยาบาล 0.00

งานโรงพยาบาล 0.00

0.00

0.00

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

รวมงานโรงพยาบาล 12,480,000.00 0.00 0.00 12,480,000.00

0.00

รวมเงนิอุดหนุน 12,480,000.00 0.00 0.00 12,480,000.00 0.00

800,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการเสริมสรา้ง

ศกัยภาพการด าเนินงาน

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูอ าเภอศรี

ประจนัต์

880,000.00 0.00 0.00 880,000.00

0.00 8,450,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการเพิม่ศกัยภาพ

ใหบ้ริการรงัสกีารแพทย์

โรงพยาบาลสามชุก

800,000.00 0.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการพฒันาหอ้งผา่ตดั

แผนกศลัยกรรมออร์โธปิ

ดกิส์ โรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช

8,450,000.00 0.00



หนา้ที ่30

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

0.00

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

2,188,500.00

2,188,500.00

2,188,500.00

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

0.00

10,713,490.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการพฒันาและ

เสริมสรา้งดแูลสขุภาพ

ผูป่้วยโรคเอดส์  และผู้

ยากไร้

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 40,688,500.00 100,000.00 27,686,510.00 4,377,000.00

2,188,500.00 0.00

รวมเงนิอุดหนุน 2,188,500.00 0.00 0.00 4,377,000.00 0.00

0.00 2,188,500.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการบริหารจดัการ

ศนูย์พกัพงิสนุขั แหง่ที ่1 

เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี

0.00 0.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการบริหารจดัการ

ศนูย์พกัพงิสนุขั จงัหวดั

สพุรรณบุรี (แหง่ที ่2)

2,188,500.00 0.00

0.00 7,713,490.00

รวมค่าใช้สอย 38,500,000.00 100,000.00 27,686,510.00 0.00 10,713,490.00

0.00 0.00 2,000,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการสง่เสริมสขุภาพ

และการป้องกนัควบคมุ

โรคตา่งๆ ในเขตพ้ืนที่

จงัหวดัสพุรรณบุรี

35,500,000.00 100,000.00 27,686,510.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการศกึษาวิจยัเพือ่

การแกป้ญัหาผูป่้วยโรคไต

เร้ือรงั

2,000,000.00 0.00



หนา้ที ่31

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

0.00

0.00

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

0.00

0.00

0.00

งานสง่เสริมและ

สนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน

0.00

งานสง่เสริมและ

สนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน

0.00 0.00 0.00 700,000.00คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมกระบวนการ

เรียนรูท้างการเมืองของ

ผูน้ าทอ้งถิน่

700,000.00 0.00

1,750,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายตามโครงการ 

อบจ.พบประชาชน

1,000,000.00 74,000.00 0.00 0.00 926,000.00

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 3,232,500.00 0.00 0.00 1,482,500.00

0.00 1,482,500.00 0.00

รวมเงนิอุดหนุน 1,482,500.00 0.00 0.00 1,482,500.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนองค์กรการ

กศุล

โครงการศนูย์สง่เสริม

คณุภาพชีวิต ผูส้งูอายุ 

จงัหวดัสพุรรณบุรี

1,482,500.00 0.00

0.00 0.00 1,700,000.00

รวมค่าใช้สอย 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการพฒันาศกัยภาพ

คณุภาพชีวิตผูส้งูอายุ และ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง   ในจงัหวดั

สพุรรณบุรี

1,700,000.00 0.00



หนา้ที ่32

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานสง่เสริมและ

สนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน

0.00

0.00

งานสง่เสริมและ

สนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน

0.00

งานสง่เสริมและ

สนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน

0.00

งานสง่เสริมและ

สนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน

0.00

0.00

0.00 2,082,000.00รวมงานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 9,688,000.00 74,000.00 0.00 7,532,000.00

0.00

รวมเงนิอุดหนุน 7,788,000.00 0.00 0.00 7,532,000.00 256,000.00

7,000,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนองค์กร

ประชาชน

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

ตดัผมและเสริมสวย

532,000.00 0.00 0.00 532,000.00

0.00 0.00 256,000.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการรณรงค์ตอ่สูเ้พือ่

เอาชนะยาเสพตดิ แบบ

บูรณาการจงัหวดัสพุรรณบุรี

7,000,000.00 0.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการเพิม่ทกัษะดา้น

อาชีพแกน่กัเรียน

ครอบครวัยากจนทีไ่ม่ได้

เรียนตอ่หลงัจบการศกึษา

ภาคบงัคบั จงัหวดั

สพุรรณบุรี

256,000.00 0.00

0.00 200,000.00

รวมค่าใช้สอย 1,900,000.00 74,000.00 0.00 0.00 1,826,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการพฒันาและ

เสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ของสตรีและครอบครวั

200,000.00 0.00 0.00



หนา้ที ่33

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

0.00

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

0.00

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

0.00

0.00

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

0.00

0.00

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

200,000.00 0.00 0.00 0.00เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการมหกรรมมวยไทย

 วนักฬีาแหง่ชาตจิงัหวดั

สพุรรณบุรี

0.00 200,000.00

0.00 0.00 2,000,000.00

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

กอ่สรา้งลานกฬีา

อเนกประสงค์

2,000,000.00 0.00

0.00 2,000,000.00

รวมค่าใช้สอย 30,200,000.00 200,000.00 663,200.00 1,065,170.00 28,271,630.00

589,700.00 0.00 2,410,300.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการสรา้งสรรค์

สพุรรณบุรีสูเ่มืองดนตรีโลก

2,000,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายตามโครงการ

ประกวดดนตรี นกัรอ้งและ

นนัทนาการ

3,000,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายตามโครงการ

กฬีาทอ้งถิน่สมัพนัธ์และ

กฬีาอืน่ ๆ

25,200,000.00 200,000.00 73,500.00 1,065,170.00 23,861,330.00



หนา้ที ่34

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

200,000.00

200,000.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

0.00

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

616,040.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่ก าจดัปลวก 53,000.00 0.00 39,197.25 13,065.75 737.00

รวมค่าตอบแทน 800,000.00 0.00 0.00 183,960.00

8,090,000.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

800,000.00 0.00 0.00 183,960.00 616,040.00

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 8,690,000.00 600,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 6,800,000.00

รวมค่าใช้สอย 8,690,000.00 600,000.00 0.00 0.00 8,090,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการสบืสานศลิปะ 

วฒันธรรมประเพณีและ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่

7,400,000.00 600,000.00

30,271,630.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการสง่เสริม

พระพุทธศาสนาและ

กจิกรรมวนัส าคญัแหง่ชาติ

1,290,000.00 0.00 0.00 0.00 1,290,000.00

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 32,200,000.00 400,000.00 663,200.00 1,065,170.00

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00



หนา้ที ่35

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00 119,000.00 85,000.00 0.00คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างเหมาดแูลบ ารุงรกัษา

ระบบบนัไดเลือ่น – ทาง

เลือ่น

204,000.00 0.00

999,901.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างเหมาดแูลบ ารุงรกัษา

 เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า

66,000.00 0.00 43,998.40 21,999.20 2.40

40,125.00 10,700.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างบริการตรวจเช็คท า

ความสะอาด

เครือ่งปรบัอากาศ

2,000,000.00 0.00 600,064.00 400,035.00

696,000.00 464,000.00 550,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างดแูลบ ารุงรกัษาระบบ

เครือ่งผลิตกา๊ซโอนโซน

ภายในอาคารหลงัที ่3

171,200.00 0.00 120,375.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างดแูลบ ารุงรกัษา 

ตน้ไม้ สนามหญา้

พนัธ์ุไม้ ไม้ยืนตน้ ไม้พุม่ 

ไม้คลุมดนิ และงานภูมิ

ทศัน์ภายใน

บริเวณบงึฉวากเฉลิมพระ

เกยีรตฯิ

1,710,000.00 0.00



หนา้ที ่36

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00 11,915.00 988,085.00

0.00 0.00 1,000,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการ

ประชาสมัพนัธ์

1,000,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการจดั

กจิกรรมสง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

1,000,000.00 0.00

1,544,900.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างเหมาบริการ

ปฏบิตังิานทีแ่สดงพนัธ์ุ

สตัว์น ้าบงึฉวากเฉลิมพระ

เกยีรตฯิ

2,000,000.00 0.00 0.00 455,100.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างเหมาดแูลบ ารุงรกัษา

ลิฟท์บรรทุก

26,750.00 0.00 26,750.00



หนา้ที ่37

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00 50,000.00

1,547,700.00 452,300.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการร าลึกถงึ

เจ้าพระยายมราช : ชา้งป่า

ตน้คนสพุรรณ

50,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการมหกรรม

การเกษตร-อตุสาหกรรม

2,000,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการพฒันาปรบัปรุง

ภูมทิศัน์สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นเขตความ

รบัผดิชอบขององค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัสว่น

จงัหวดัสพุรรณบุรี

500,000.00 0.00

950,500.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการประกวดธดิาดอน

เจดย์ีงานอนุสรณ์ดอนเจดย์ี

2,000,000.00 0.00 0.00 1,229,000.00 771,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการพฒันา

ปรบัปรุงภูมทิศัน์และ

สง่เสริมประชาสมัพนัธ์ดา้น

การทอ่งเทีย่วภายในสถาน

แสดงพนัธ์ุสตัว์น ้าบงึฉวาก

เฉลิมพระเกยีรตฯิ

1,000,000.00 0.00 0.00 49,500.00



หนา้ที ่38

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00 89,000.00 611,000.00

163,519.17 151,173.43 35,307.40

คา่วสัดุ วสัดวุิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

700,000.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

350,000.00 0.00

251,600.00

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง 800,000.00 0.00 87,930.00 124,981.35 587,088.65

79,404.70 621,085.30

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั 300,000.00 0.00 0.00 48,400.00

0.00 58,310.00 141,690.00

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 800,000.00 0.00 99,510.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 200,000.00 0.00

1,337,564.20 0.00 6,162,435.80

รวมค่าใช้สอย 24,280,950.00 0.00 2,982,948.85 4,317,439.95 16,980,561.20

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

7,500,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการอศัจรรย์วนั

สงกรานต์ สพุรรณบุรี

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00



หนา้ที ่39

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00

งานวิชาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

0.00 0.00 9,500,000.00

0.00 2,000,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ อดุหนุนจงัหวดัสพุรรณบุรี 

เป็นคา่ใชจ้่ายตามโครงการ

จดังานประเพณีแหเ่ทียน

พรรษาจงัหวดัสพุรรณบุรี

9,500,000.00 0.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ โครงการสง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่วจงัหวดัสพุรรณบุรี

 เพือ่จดักจิกรรมสง่เสริม

การทอ่งเทีย่วในงาน 

“Suphanburi Festival 

2022”

2,000,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลง

อาคาร หรือสิง่ปลูก

สรา้งตา่ง ๆ

คา่ซ่อมแซม  ตอ่เตมิ  

ปรบัปรุงสิง่กอ่สรา้งสถานที่

ทอ่งเทีย่ว  (เรือนคุม้

ขนุแผน, บ้านเจ้าพระยา

ยมราช)

500,000.00 0.00

0.00 0.00 450,000.00

รวมค่าวสัดุ 8,300,000.00 0.00 2,143,229.17 1,726,989.48 4,429,781.35

คา่วสัดุ วสัดอุืน่ 450,000.00 0.00

1,626,580.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 200,000.00 0.00 44,190.00 50,380.00 105,430.00

คา่วสัดุ วสัดกุารเกษตร 4,500,000.00 0.00 1,748,080.00 1,125,340.00



หนา้ที ่40

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

30,000.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

30,000.00

0.00 202,050.00 401,550.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 28,820,520.00 0.00 0.00 10,086,988.57 18,763,531.43

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังานจ้าง

603,600.00 0.00

2,313,300.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จ้าง

10,967,340.00 0.00 0.00 4,869,900.00 6,097,440.00

75,500.00 123,700.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่จ้างลูกจ้างประจ า 3,603,240.00 0.00 0.00 1,289,940.00

0.00 38,000.00 59,200.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 199,200.00 0.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

ขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

67,200.00 0.00

32,026,382.55

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

13,379,940.00 0.00 0.00 3,611,598.57 9,768,341.43

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 45,380,950.00 0.00 5,126,178.02 8,228,389.43

รวมเงนิอุดหนุน 11,500,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 9,500,000.00



หนา้ที ่41

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00 1,144,204.00

1,210,143.00 4,681,832.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วกบัการ

รบัรองและพธีิการ

1,200,000.00 0.00 5,500.00 50,296.00

0.00 0.00 35,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

6,000,000.00 30,000.00 78,025.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่เชา่อปุกรณ์ไฟฟ้า 35,000.00 0.00

115,660.00 534,340.00

รวมค่าตอบแทน 950,000.00 0.00 0.00 218,560.00 731,440.00

0.00 102,900.00 197,100.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

650,000.00 0.00 0.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

300,000.00 0.00



หนา้ที ่42

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

93,890.00

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง 1,700,000.00 0.00 76,000.00 0.00 1,624,000.00

47,615.00 282,385.00

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั 100,000.00 0.00 0.00 6,110.00

0.00 35,188.00 964,812.00

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 330,000.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 1,000,000.00 0.00

1,064,146.80 2,155,729.10 3,115,124.10

รวมค่าใช้สอย 14,970,000.00 30,000.00 1,147,671.80 3,474,968.10 10,317,360.10

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

6,335,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชการ

อาณาจกัรของขร้าชการ 

และพนกังานจ้างองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั

สพุรรณบุรี

1,400,000.00 0.00 0.00 58,800.00 1,341,200.00



หนา้ที ่43

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

0.00

0.00 0.00 200,000.00

รวมค่าวสัดุ 13,440,000.00 0.00 1,292,140.10 2,377,823.85 9,770,036.05

คา่วสัดุ วสัดอุืน่ 200,000.00 0.00

10,000.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 600,000.00 0.00 0.00 331,780.00 268,220.00

975,386.30 4,407,406.30

คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและ

เผยแพร่

10,000.00 0.00 0.00 0.00

598,932.70 981,744.55 1,919,322.75

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

6,000,000.00 0.00 617,207.40

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่

3,500,000.00 0.00



หนา้ที ่44

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

0.00

0.00

30,000.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00 40,500.00 0.00 2,459,500.00คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินการตามโครงการ

ภารกจิถา่ยโอนบ ารุงรกัษา

ทาง

2,500,000.00 0.00

40,149,316.25

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างเหมาแรงชว่ย

ปฏบิตังิานตามโครงการ

ภารกจิถา่ยโอนงาน

บ ารุงรกัษาทาง

600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 59,810,520.00 30,000.00 3,029,081.23 16,632,122.52

544,148.67

รวมค่าครุภณัฑ์ 1,630,000.00 0.00 589,269.33 473,782.00 566,948.67

107,200.00 800.00

คา่ครุภณัฑ์ คา่บ ารุงรกัษาและ

ปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์

1,500,000.00 0.00 589,269.33 366,582.00

0.00 0.00 22,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนิกส์

คอมพวิเตอร์ส าหรบังาน

ส านกังาน

108,000.00 0.00 0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ ไมล์ลอยคู่ 22,000.00 0.00



หนา้ที ่45

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 15,000.00คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เครือ่งป๊มน ้า 15,000.00 0.00

7,603,822.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ

และขนสง่

รถบรรทุก(ดเีซล)ขนาด 1 

ตนั

1,160,000.00 0.00 0.00 0.00 1,160,000.00

รวมค่าวสัดุ 10,900,000.00 0.00 1,827,794.00 1,468,384.00

2,054,562.00

คา่วสัดุ วสัดอุืน่ 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 500,000.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

3,000,000.00 0.00 492,794.00 452,644.00

1,335,000.00 1,015,740.00 4,649,260.00

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่

500,000.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง 7,000,000.00 0.00

2,700,000.00

รวมค่าใช้สอย 6,300,000.00 0.00 40,500.00 0.00 6,259,500.00

0.00 500,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

2,700,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทางไป

ราชการของขา้ราชการและ

ลูกจ้าง พนกังานจ้างที่

ปฏบิตังิานตามโครงการ

ภารกจิถา่ยโอนงาน

บ ารุงรกัษาทาง

500,000.00 0.00 0.00



หนา้ที ่46

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 200,000.00คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนน คสล. (ทาง

สาธารณประโยชน์)

200,000.00 0.00

0.00 18,000.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 1,274,200.00 0.00 0.00 0.00 1,274,200.00

0.00 0.00 8,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ารวจ ล้อวดัระยะทางแบบมเิตอร์ 18,000.00 0.00 0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ารวจ ไม้สตา๊ฟอลูมเินียม แบบ

ชกัได ้7 เมตร

8,000.00 0.00

61,200.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ารวจ ไม้สตา๊ฟอลูมเินียม แบบ

ชกัได ้5 เมตร

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

0.00 6,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ารวจ กล้องระดบั ขนาด

ก าลงัขยาย 30 เทา่

61,200.00 0.00 0.00 0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน ปั๊มลม Oil Free 1HP 

ขนาด 24 ลิตร

6,000.00 0.00 0.00



หนา้ที ่47

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

2,663,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิ

แอสฟลัท์ตกิ ถนนสายบ้าน

หว้ยม้าลอย หมู่ที ่4 – บ้าน

ดอนมะเกลือ  หมู่ที ่1 

ต าบลหนองสาหร่าย –  บ้าน

โพธิส์วุรรณ หมู่ที ่9 ต าบล

บ้านสระ

4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

0.00 1,337,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนน คสล. หมู่ที ่๗

 ต าบลสระกระโจม เชือ่ม

หมู่ที ่๗ ต าบลทะเลบก 

อ าเภอดอนเจดย์ี จงัหวดั

สพุรรณบุรี (ชว่งที ่1)

2,663,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนน คสล. หมู่ที ่3

 ต าบลไร่รถ อ าเภอดอน

เจดย์ี เชือ่มตอ่หมู่ที ่6, 7 

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสพุรรณบุรี (ชว่งที ่7)

1,337,000.00 0.00 0.00



หนา้ที ่48

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00 3,000,000.00

0.00 12,500,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนนลาดยางแอส

ฟลัท์ตกิคอนกรีต  

(Asphaltic Concrete) 

สายบ้านทุง่แสม-บ้านทุง่นา

ตาป่ิน หมู่ที ่๙ บ้านทุง่แสม

 ต าบลหนองขาม อ าเภอ

หนองหญา้ไซ เชือ่มตอ่

ต าบลดา่นชา้ง

3,000,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 13,000,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนนลาดยางพารา

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

(Para Asphaltic 

Concrete)     สายหนอง

ปลากระดี-่พุน ้ารอ้น หมู่ที ่2

 บ้านหนองปลากระดี ่

ต าบลนิคมกระเสยีว

12,500,000.00 0.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนนลาดยางพารา

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ( 

Para Asphaltic 

Concrete) เริม่จาก

ถนนลาดยาง อบจ.เดมิ

บ้านบน หมู่ที ่5 ต าบลดอน

มะเกลือ อ าเภออูท่อง ถงึ

ถนนลาดยางสพุรรณบุรี 

3353 บ้านรางประทุม 

ต าบลหวัโพธิ ์

13,000,000.00 0.00



หนา้ที ่49

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 3,500,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งสะพาน คสล.  ขา้ม

คลอง ร.2 ขวา แม่น ้า

สพุรรณ (คลองควาย)      

หมู่ที ่12 ต าบลมะขามล้ม 

เชือ่มตอ่ต าบลบางปลาม้า

และต าบลวดัดาว

1,500,000.00 0.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนนลาดยางแอส

ฟลัท์ตกิคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete)  

ชว่งที ่2 บ้านสระพงัลาน   

หมู่ที ่1 และบ้านฟากทาง 

หมู่ที ่7 บริเวณคลองสง่น ้า 

2L-3R-5L-2L ฝั่งขวา 

เชือ่มเขตตดิตอ่ต าบลดอน

มะเกลือ

3,500,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนนลาดยางแอส

ฟลัท์ตกิคอนกรีต  

(Asphaltic Concrete) 

หมู่ที ่10 ต าบลดอนคา 

ถนนเรียบคนัคลองสง่น ้า

แอล 21 ถงึเขตตดิตอ่

ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภอ

อูท่อง

4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00



หนา้ที ่50

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงคนัก ัน้น ้า โดยเท

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1

 ต าบลเนินพระปรางค์ 

เชือ่มตอ่หมู่ที ่3 ต าบลบาง

เลน อ าเภอสองพีน้่อง

1,300,000.00 0.00

2,000,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงคนัก ัน้ หมู่ที ่6 

บ้านเสาธงทอง ต าบลสาลี 

อ าเภอบางปลาม้า เชือ่มตอ่

หมู่ที ่4 ต าบลกฤษณา 

อ าเภอบางปลาม้า

2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งสะพาน คสล. ขา้ม

คลองโคกโพธิ ์ หมู่ที ่5 

ต าบลกฤษณา อ าเภอบาง

ปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบุรี

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00



หนา้ที ่51

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

1,800,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางพาราแอส

ฟลัท์ตกิคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In-Place 

Recycling) สายบ้านปาก

แสก - บ้านไผลู่กนก

15,800,000.00 0.00 0.00 0.00 15,800,000.00

0.00 2,700,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงคนัก ัน้น ้า หมู่ที ่5 

บ้านบงึคา ต าบลสาลี 

อ าเภอบางปลาม้า เชือ่มตอ่

ต าบลบ้านชา้ง อ าเภอสอง

พีน้่อง

1,800,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงคนัก ัน้น ้า เพือ่

ป้องกนัน ้าทว่มพ้ืนที่

การเกษตรของราษฎร หมู่

ที ่7 ต าบลบางเลน อ าเภอ

สองพีน้่อง เชือ่มตอ่เทศบาล

เมืองสองพีน้่อง อ าเภอสอง

พีน้่อง

2,700,000.00 0.00 0.00



หนา้ที ่52

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00 4,960,000.00

0.00 8,450,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In-Place 

Recycling) สายบ้านโพธิ ์

ตะวนัออก - บ้านพหิารแดง

 อ าเภอเมืองสพุรรณบุรี

4,960,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 13,000,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In-Place 

Recycling) สายบ้านจิก

รากขา่ - บ้านสระกระโจม 

อ าเภอดอนเจดย์ี

8,450,000.00 0.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางพาราแอส

ฟลัท์ตกิคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In-Place 

Recycling) สายบ้านลาด

บวั - บ้านหนองกระสา 

อ าเภอสองพีน้่อง

13,000,000.00 0.00



หนา้ที ่53

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00 0.00 3,960,000.00

0.00 0.00 1,500,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต สายบ้านตลิง่ชนั

 - บ้านไร่รถ อ าเภอเมือง

สพุรรณบุรี

3,960,000.00 0.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต สายบ้านโคก

คราม - บ้านพรมแดน 

อ าเภอบางปลาม้า

1,500,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In-Place 

Recycling) สายบ้าน

หนองการอ้ง - บ้านชฏัดง

ค า อ าเภออูท่อง

2,570,000.00 0.00 0.00 0.00 2,570,000.00



หนา้ที ่54

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

งานกอ่สรา้ง 0.00

0.00

0.00 133,437,522.00รวมงานก่อสร้าง 136,774,200.00 0.00 1,868,294.00 1,468,384.00

0.00 0.00 2,000,000.00

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง 118,300,000.00 0.00 0.00 0.00 118,300,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

ถนนลาดยาง เป็นผวิจราจร

ลาดยาง ASPHALTIC 

CONCRETE โดยวิธี 

Pavement in place 

Recycling หมู่ที ่2 

บ้านชฎัหนองยาว เชือ่มตอ่

นิคมกระเสยีว

2,000,000.00 0.00

3,800,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต สายบ้านหนอง

ทราย - บ้านทะเลบก 

อ าเภอดอนเจดย์ี

6,260,000.00 0.00 0.00 0.00 6,260,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

ปรบัปรุงซ่อมแซมผวิ

จราจรลาดยางแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต สายบ้านทุง่คอก

 - บ้านทบัเสนารกัษ์ อ าเภอ

สองพีน้่อง จงัหวดั

สพุรรณบุรี

3,800,000.00 0.00 0.00 0.00



หนา้ที ่55

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานสง่เสริม

การเกษตร

0.00

0.00

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00 200,000.00

0.00 70,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทางไป

ราชการของขา้ราชการและ

ลูกจ้าง พนกังานจ้าง  ที่

ปฏบิตังิานตามโครงการ

บ ารุงรกัษาทางน ้าตาม

ภารกจิถา่ยโอนงาน

บ ารุงรกัษาทางน ้า

200,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 30,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างเหมาเอกชน

ด าเนินการงานตามภารกจิ

ถา่ยโอนบ ารุงรกัษาทางน ้า 

(ในสว่นทีเ่ครือ่งจกัรกล

ขององค์การบริหารสว่น

จงัหวดัสพุรรณบุรีไม่

สามารถด าเนินการเองได)้

70,000.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งบริการ

คา่จ้างเหมาแรงงานเพือ่

ชว่ยปฏบิตังิาน

ตามภารกจิถา่ยโอน

บ ารุงรกัษาทางน ้า

30,000.00 0.00

505,000.00

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 505,000.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00

รวมค่าใช้สอย 505,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการพฒันาศกัยภาพ

เกษตรกรสูเ่กษตรกรรมที่

ย ั่งยืน

505,000.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00



หนา้ที ่56

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00

งานสิง่แวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00 2,939,063.00

0.00 500,000.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อ

ลืน่

3,500,000.00 0.00 190,392.20 370,544.80

0.00 0.00 200,000.00

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่

500,000.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง 200,000.00 0.00

119,624.63

รวมค่าใช้สอย 15,230,000.00 500,000.00 253,823.26 126,552.11 14,349,624.63

0.00 500,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซม

500,000.00 0.00 253,823.26 126,552.11

0.00 0.00 7,230,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม

1,000,000.00 500,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการเสริมสรา้งพฒันา

ทอ้งถิน่ตามแนว

พระราชด าริและความ

ย ั่งยืนของสงัคมไทย

7,230,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอืน่ ๆ

โครงการขยายพนัธ์สตัว์น ้า

ตามแหล่งธรรมชาติ

6,200,000.00 0.00 0.00 0.00 6,200,000.00



หนา้ที ่57

งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)
รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

0.00

0.00

10,035,940.00

17,988,687.63

รวมท ัง้หมด 653,560,000.00 10,035,940.00 49,698,492.07 130,209,123.88 473,652,384.05

รวมงานสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 19,430,000.00 500,000.00 444,215.46 497,096.91

รวมค่าวสัดุ 4,200,000.00 0.00 190,392.20 370,544.80 3,639,063.00


