งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานวางแผนสถิติ
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
และวิชาการ
เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ
2,625,200.00
1,312,320.00
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ
6,283,997.00
2,194,290.00
917,900.00
คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
435,900.00
19,400.00
148,000.00
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
2,500.00
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
1,994,000.00
426,161.95
329,791.00
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
50,000.00
13,150.00
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
434,000.00
172,094.50
74,301.70
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
620,500.00
302,183.66
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
601,033.00
399,000.00
200,033.00
ครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ
818,400.00
797,500.00
17,000.00
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
15,000.00
เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
20,000.00
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

13,898,030.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

5,636,100.11

2,500.00

1,687,025.70

รวม
1,312,320.00
3,112,190.00
167,400.00
758,452.95
13,150.00
246,396.20
302,183.66
599,033.00
814,500.00
7,325,625.81

งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานบริหารทั่วไป
งานปองกันฝายพล
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ เกี่ยวกับการรักษา
งานเทศกิจ
เรือนและระงับ
ความสงบภายใน
อัคคีภัย
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ
796,160.00
398,610.00
คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
63,000.00
21,000.00
5,075.00
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
50,000.00
18,130.00
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
100,000.00
21,000.00
6,900.00
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

1,009,160.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

458,740.00

-

11,975.00

รวม
398,610.00
26,075.00
18,130.00
27,900.00
470,715.00

งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานระดับกอนวัย
งานบริหารทั่วไป
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ
เรียนและ
เกี่ยวกับการศึกษา
ประถมศึกษา
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ
913,400.00
448,230.00
17,500.00
เงินเดือน (ฝายประจํา) (ท.) เงินงบประมาณ
1,769,500.00
651,780.00
คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
54,400.00
22,000.00
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
30,000.00
5,300.00
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
650,800.00
175,973.60
54,930.00
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
891,950.00
303,425.00
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
151,200.00
43,358.00
20,500.00
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
556,000.00
323,440.68
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
65,600.00
65,600.00
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.)
รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
700,000.00
345,000.00
รวม
5,082,850.00
689,561.60
1,787,475.68

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ
20,000.00
20,000.00

รวม
465,730.00
651,780.00
22,000.00
5,300.00
250,903.60
303,425.00
63,858.00
323,440.68
65,600.00
345,000.00
2,497,037.28

งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานบริการ
งานบริหารทั่วไป
สาธารณสุข
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ
เกี่ยวกับ
และงาน
สาธารณสุข
สาธารณสุขอื่น
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,968,700.00
909,334.00
คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
91,000.00
47,500.00
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
260,000.00
119,007.00 19,680.00
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
141,000.00
81,971.00
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ (ท)
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

2,460,700.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

1,157,812.00

19,680.00

รวม
909,334.00
47,500.00
138,687.00
81,971.00
1,177,492.00

งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน สังคมสงเคราะห
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการ
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ เกี่ยวกับสังคม สังคมและสังคม
สงเคราะห
สงเคราะห
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ
237,600.00
120,720.00
คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
40,200.00
19,800.00
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ (ทง)
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

277,800.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

140,520.00

-

รวม
120,720.00
19,800.00
140,520.00

งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานบริหาร
งาน
งานกําจัดขยะมูล
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ ทั่วไปเกี่ยวกับ งานไฟฟาถนน
สวนสาธารณะ ฝอยและสิ่งปฏิกูล
เคหะและชุมชน
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,472,080.00
669,869.00
คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
160,000.00
76,520.00
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
741,490.00
66,770.00
32,000.00
71,704.00
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ 1,144,510.00
16,000.00
814,510.00
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
415,000.00
158,159.79
36,560.00
7,910.00
73,100.00
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
300,000.00
151,995.00
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
35,300.00
8,400.00
คาครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
666,000.00
659,800.00
รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
215,020.00
214,638.95
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

5,149,400.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

979,718.79

1,110,993.95

7,910.00

959,314.00

รวม
669,869.00
76,520.00
170,474.00
830,510.00
275,729.79
151,995.00
8,400.00
659,800.00
214,638.95
3,057,936.74

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานสงเสริมและ
งบ
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ สนับสนุนความ
รวม
เขมแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ
งบดําเนินงาน คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
223,000.00
103,878.00
103,878.00
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
งบรายจายอื่น รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
200,000.00
รวม

223,000.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

103,878.00

103,878.00

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ

หมวด

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทน
คาตอบแทน (ท.)
คาใชสอย
คาใชสอย (ท.)
คาวัสดุ
คาวัสดุ (ท.)
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑ (ท.)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

แหลงเงิน

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

ประมาณการ

งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

125,000.00
10,000.00
135,000.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

-

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

-

102,630.00
102,630.00

รวม

102,630.00
102,630.00

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
งบ
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ
รวม
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ
งบดําเนินงาน คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
3,829,000.00 3,732,000.00 3,732,000.00
งบรายจายอื่น รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

3,829,000.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

3,732,000.00

3,732,000.00

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งานสงเสริม
งบ
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ
การเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ
งบดําเนินงาน คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
35,000.00
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
งบรายจายอื่น รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

35,000.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

-

รวม
-

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
งบ
หมวด
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานโรงฆาสัตว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ
งบดําเนินงาน คาตอบแทน
เงินงบประมาณ
คาตอบแทน (ท.)
เงินงบประมาณ
คาใชสอย
เงินงบประมาณ
15,000.00
10,320.00
คาใชสอย (ท.)
เงินงบประมาณ
คาวัสดุ
เงินงบประมาณ
11,000.00
9,698.00
คาวัสดุ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
งบรายจายอื่น รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม

26,000.00

หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

20,018.00

รวม
10,320.00
9,698.00
20,018.00

เทศบาลตําบลเวียง
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
แผนงาน
งบ
รายจาย
งบบุคลากร

หมวด

แหลงเงิน

การรักษา
บริหารงาน ความสงบ
ทั่วไป
ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข

เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ 1,312,320.00
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 3,112,190.00 398,610.00 465,730.00
เงินเดือน (ฝายประจํา) (ท.) เงินงบประมาณ
651,780.00
งบดําเนินงาน คาตอบแทน
26,075.00
22,000.00
เงินงบประมาณ 167,400.00
คาตอบแทน (ท.)
5,300.00
เงินงบประมาณ
คาใชสอย
18,130.00
250,903.60
เงินงบประมาณ 758,452.95
คาใชสอย (ท.)
303,425.00
เงินงบประมาณ 13,150.00
คาวัสดุ
27,900.00
63,858.00
เงินงบประมาณ 246,396.20
คาวัสดุ (ท.)
323,440.68
เงินงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
เงินงบประมาณ 302,183.66
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
65,600.00
เงินงบประมาณ 599,033.00
คาครุภัณฑ (ท.)
เงินงบประมาณ 814,500.00
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) เงินงบประมาณ
งบรายจายอื่น รายจายอื่น
เงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ท.)
345,000.00
เงินงบประมาณ
งบกลาง
งบกลาง
เงินงบประมาณ
งบกลาง (ท.)
เงินงบประมาณ
รวม
7,325,625.81 470,715.00 2,497,037.28
หมายเหตุ แหลงเงินใหระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

909,334.00
47,500.00
138,687.00

สังคม
สงเคราะห

120,720.00
19,800.00
-

เคหะและ
ชุมชน

669,869.00
76,520.00
-

สรางความ การศาสนา
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
การเกษตร การพาณิชย
และ
และการโยธา
ของชุมชน นันทนาการ

งบกลาง

รวม

-

-

-

-

-

-

1,312,320.00

-

-

-

-

-

-

5,676,453.00

-

-

-

-

-

-

651,780.00

-

-

-

-

-

-

359,295.00

-

-

-

-

-

-

5,300.00

-

-

-

2,488,377.55

-

1,147,085.00

-

705,552.99

-

170,474.00

-

830,510.00

-

-

-

-

-

275,729.79

-

-

-

-

-

-

151,995.00

-

-

-

-

-

-

475,435.68

-

-

-

-

-

-

-

-

302,183.66

-

-

-

-

-

-

-

-

673,033.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

814,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,391,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

214,638.95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

3,109,928.99

3,109,928.99

-

-

-

-

-

-

-

-

6,104,031.99

6,104,031.99

81,971.00

8,400.00

659,800.00
214,638.95

1,038,780.00

102,630.00

3,732,000.00

1,177,492.00 140,520.00 3,057,936.74 1,038,780.00 102,630.00 3,732,000.00

-

10,320.00
9,698.00

20,018.00

9,213,960.98 28,776,715.81

เทศบาลตําบลเวียง
งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด

รายจาย
งบกลาง
งบกลาง (ท.)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (ท.)
คาตอบแทน
คาตอบแทน (ท.)
คาใชสอย
คาใชสอย (ท.)
คาวัสดุ
คาวัสดุ (ท.)
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ (หมายเหตุ1)
คาครุภัณฑ (ท.) (หมายเหตุ 1)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ท.) (หมายเหตุ2)
รายจายอื่น
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนนุ (ท.)
รวมรายจาย
รายรับ
ภาษีอากร
คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดจากทรัพยสิน
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ
รวมรายรับ
รายรับสูงกวาหรือ(ต่ํากวา)รายจาย

ประมาณการ

รวมจายจากเงิน
งบประมาณ

3,873,470.00
11,913,090.00
2,625,200.00
11,671,937.00
1,769,500.00
844,500.00
30,000.00
4,094,290.00
2,086,460.00
1,262,200.00
856,000.00
620,500.00
701,933.00
818,400.00
4,495,000.00
15,000.00
235,020.00
900,000.00
48,812,500.00

3,109,928.99
6,104,031.99
1,312,320.00
5,676,453.00
651,780.00
359,295.00
5,300.00
2,488,377.55
1,147,085.00
705,552.99
475,435.68
302,183.66
673,033.00
814,500.00
4,391,800.00
214,638.95
345,000.00
28,776,715.81

443,500.00
314,500.00
30,000.00
550,000.00
24,462,000.00
23,012,825.00
48,812,825.00

103,566.90
217,598.30
12,693.00
237,564.97
13,475,417.69
6,868,808.00
20,915,648.86

รวมจายจาก
เงินอุดหนุน
ระบุ
วัตถุประสงค/
เฉพาะกิจ

รวม

3,109,928.99
6,104,031.99
1,312,320.00
5,676,453.00
651,780.00
359,295.00
5,300.00
2,488,377.55
1,147,085.00
705,552.99
475,435.68
302,183.66
673,033.00
814,500.00
4,391,800.00
214,638.95
345,000.00
28,776,715.81

-

-

บริหารงานทั่วไป

1,312,320.00
3,112,190.00
167,400.00
758,452.95
13,150.00
246,396.20
302,183.66
599,033.00
814,500.00
7,325,625.81

การรักษาความ
สงบภายใน

398,610.00
26,075.00
18,130.00
27,900.00
470,715.00

การศึกษา

สาธารณสุข

465,730.00
651,780.00
22,000.00
5,300.00
250,903.60
303,425.00
63,858.00
323,440.68
65,600.00
345,000.00
2,497,037.28

909,334.00
47,500.00
138,687.00
81,971.00
1,177,492.00

สังคมสงเคราะห

เคหะและชุมชน

120,720.00
19,800.00
140,520.00

669,869.00
76,520.00
170,474.00
830,510.00
275,729.79
151,995.00
8,400.00
659,800.00
214,638.95
3,057,936.74

103,566.90
217,598.30
12,693.00
237,564.97
13,475,417.69
6,868,808.00
20,915,648.86
7,861,066.95

หมายเหตุ ในกรณีมีใบผานรายการบัญชีทั่วไปที่ปรับปรุงลดยอดรายจาย ใหเพิ่มชอง “ใบผานรายการบัญชีทั่วไป” หลังชอง “รวมจายจากเงินงบประมาณ” เพื่อแสดงผลการดําเนินงานที่ถูกตอง

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

1,038,780.00
1,038,780.00

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

การเกษตร

การพาณิชย

102,630.00
102,630.00

3,732,000.00
3,732,000.00

-

10,320.00
9,698.00
20,018.00

งบกลาง

3,109,928.99
6,104,031.99
9,213,960.98

