
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจําป 2563 
ระหวางเดือนตุลาคม – มีนาคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 

งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 61,098.00 58,902.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,664.00 336.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ - 9,397,200.00 0.00 0.00 2,400.00 4,778,100.00 4,616,700.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพคนพิการ - 2,126,400.00 0.00 0.00 0.00 917,600.00 1,208,800.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส - 60,000.00 0.00 0.00 4,000.00 25,000.00 31,000.00 

งบกลาง งบกลาง สํารองจาย - 163,369.00 0.00 0.00 0.00 126,674.00 36,695.00 

งบกลาง งบกลาง รายจายตามขอผูกพัน 
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทางาม 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง รายจายตามขอผูกพัน 
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

92,000.00 0.00 89,755.00 0.00 0.00 2,245.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

- 188,488.00 0.00 0.00 0.00 188,488.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงินบําเหน็จลูกจางประจาํ - 335,240.00 0.00 0.00 0.00 330,310.00 4,930.00 

รวมหมวดงบกลาง 12,517,697.00 0.00 119,755.00 6,400.00 6,431,934.00 5,959,608.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก - 514,080.00 0.00 0.00 0.00 299,880.00 214,200.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
การเมือง) 

เงินคาตอบแทนประจาํ
ตําแหนงนายก/รองนายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 24,570.00 17,550.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
การเมือง) 

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 24,570.00 17,550.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
การเมือง) 

เงินคาตอบแทน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล 

- 86,400.00 0.00 86,400.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
การเมือง) 

เงินคาตอบแทนสมาชิก
สภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- 2,404,800.00 0.00 85,000.00 0.00 1,352,864.51 966,935.49 

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝายการเมือง) 3,089,520.00 0.00 171,400.00 0.00 1,701,884.51 1,216,235.49 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน - 3,106,560.00 0.00 456,100.00 0.00 1,349,718.96 1,300,741.04 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินประจําตําแหนง - 210,000.00 0.00 25,000.00 0.00 98,000.00 87,000.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง - 1,287,840.00 0.00 0.00 0.00 747,670.00 540,170.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินเพ่ิมตาง ๆของ
พนักงานจาง 

- 80,000.00 0.00 0.00 0.00 41,510.00 38,490.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน - 1,292,640.00 0.00 0.00 0.00 708,621.93 584,018.07 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินประจําตําแหนง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 17,500.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง - 348,000.00 0.00 0.00 0.00 202,440.00 145,560.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน - 703,920.00 0.00 170,600.06 0.00 216,080.00 317,239.94 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินประจําตําแหนง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 17,500.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง - 553,080.00 0.00 35,000.00 0.00 298,989.31 219,090.69 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินเพ่ิมตาง ๆของ
พนักงานจาง 

- 49,980.00 0.00 0.00 0.00 23,222.69 26,757.31 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 7,716,020.00 0.00 686,700.06 0.00 3,735,252.89 3,294,067.05 

 



- 4 - 

งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- 371,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,200.00 

งานบริหารท่ัวไป คาตอบแทน 
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาตอบแทน คาเชาบาน - 162,000.00 0.00 25,000.00 10,900.00 67,877.41 58,222.59 

งานบริหารท่ัวไป คาตอบแทน 
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 25,000.00 31,400.00 0.00 0.00 15,000.00 41,400.00 

งานบริหารงานคลัง คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- 285,080.00 5,000.00 40,000.00 3,200.00 2,730.00 244,150.00 

งานบริหารงานคลัง คาตอบแทน 
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

- 25,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงานคลัง คาตอบแทน คาเชาบาน - 55,200.00 0.00 0.00 4,600.00 27,600.00 23,000.00 

งานบริหารงานคลัง คาตอบแทน 
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 35,000.00 0.00 0.00 0.00 16,750.00 18,250.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- 33,600.00 233,000.00 0.00 0.00 16,800.00 249,800.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาตอบแทน 
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาตอบแทน คาเชาบาน - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาตอบแทน 
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 12,700.00 

งานสงเสรมิและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวมหมวดคาตอบแทน 1,149,080.00 269,400.00 85,000.00 18,700.00 154,057.41 1,160,722.59 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาจางเหมาจดัทําสื่อ
ประชาสมัพันธและโฆษณา
เผยแพรขาวสาร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,868.00 14,132.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาจางเหมาแรงงานหรือบริการ 150,000.00 100,000.00 0.00 32,000.00 96,398.28 121,601.72 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาเบ้ียประกัน 13,000.00 0.00 0.00 0.00 7,748.94 5,251.06 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ และจดัทําเอกสารตางๆ 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 881.00 14,119.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 
รายจายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 25,000.00 16,000.00 0.00 0.00 7,750.00 33,250.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และพระบรมวงศานุวงศ 

40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการธนาคารนํ้าใต
ดินองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม 

150,000.00 0.00 13,710.00 0.00 136,290.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต. 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากร
ของ อบต. 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 2,300.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร 

150,000.00 385,000.00 0.00 0.00 249,064.00 285,936.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาธรรมเนียมตาง ๆ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 8,500.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม และพวงมาลา 
ฯลฯ 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 6,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

เงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทํา
ผิดกฎหมาย 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

สงเสริมและสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการรณรงคใหประชาชนไป
ใชสิทธิในการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 200,000.00 0.00 30,000.00 0.00 50,316.39 119,683.61 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาจางเหมาจดัทําปาย
ประชาสมัพันธ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาจางเหมาจดัทําสื่อ
ประชาสมัพันธและโฆษณา
เผยแพรขาวสาร 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาจางเหมาแรงงานหรือบริการ 120,000.00 0.00 20,000.00 16,000.00 42,900.00 41,100.00 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาถายแบบแปลน 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ และจดัทําเอกสารตางๆ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการพัฒนาระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

170,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และ
นอกอาณาจักร 

100,000.00 40,000.00 0.00 0.00 110,003.00 29,997.00 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 27,100.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการปองกัน
ปญหาไฟปาและรักษา
ทรัพยากรปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบตาํบลทางาม 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,860.00 140.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการอบรมให
ความรูขับข่ีปลอดภัยเพ่ิมวินัย
การจราจร 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 5,910.00 90.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการซอมแผนปองกันสา
ธารณภัย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 360.00 4,640.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบลทา
งาม 

0.00 89,755.00 0.00 0.00 0.00 89,755.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 

386,500.00 0.00 0.00 0.00 135,900.00 250,600.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 13,840.00 6,160.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการปองกันและ
ระงับโรคไขเลือดออก 

154,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมาร ี

60,000.00 0.00 0.00 0.00 56,980.00 3,020.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาจางตรวจทดสอบ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาจางเหมาจดัทําปายและ
ประชาสมัพันธ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาจางเหมาแรงงานหรือบริการ 0.00 105,000.00 0.00 16,315.00 39,185.00 49,500.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาถายแบบแปลน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ และจดัทําเอกสารตางๆ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

คาลางฟลม อัดขยายรูป คา
บันทึกภาพในแผนวีซีด ี

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร 

82,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 80,500.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาธรรมเนียมในการโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และรังวัดท่ีดิน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 51,000.00 0.00 0.00 0.00 10,096.01 40,903.99 

งานไฟฟาถนน คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 

งานสงเสรมิและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,350.00 4,650.00 

งานสงเสรมิและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 19,290.00 10,710.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานสงเสรมิและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการสราง
เครือขายลดปรมิาณขยะลด
ภาวะโลกรอน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 22,000.00 

งานสงเสรมิและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสงเสรมิและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการอบรมให
ความรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานสงเสรมิและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายในการสงเสริมความ
เขมแข็งใหชุมชน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกีฬาและนันทนาการ คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา
ตําบลทางาม 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานกีฬาและนันทนาการ คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายในการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาในรายการ
ตาง ๆ 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการเขารวมงาน
ถ่ินฐานตาลโตนด ของดีวัด
โบสถ และเทศกาลอาหาร 
ประจําป 2563 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการจัดงาน
นมัสการและสรงนํ้าพระบรม
สารรีิกธาต ุ

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

36,000.00 0.00 26,800.00 0.00 0.00 9,200.00 

งานสงเสรมิการเกษตร คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

คาใชจายการดําเนินกิจกรรม
ของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลทางาม 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปา
ไม 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวดคาใชสอย 3,220,500.00 795,755.00 370,510.00 64,315.00 1,202,590.62 2,378,839.38 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ วัสดุสาํนักงาน - 150,000.00 0.00 30,000.00 780.00 61,691.00 57,529.00 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ วัสดุไฟฟาและวิทย ุ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 14,161.54 5,838.46 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ วัสดุงานบานงานครัว - 30,000.00 20,500.00 20,000.00 1,110.00 5,990.00 23,400.00 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ วัสดุกอสราง - 0.00 30,000.00 0.00 3,435.00 2,355.00 24,210.00 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนสง - 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 2,700.00 7,300.00 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น - 120,000.00 0.00 0.00 73,985.59 37,710.25 8,304.16 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

- 0.00 20,000.00 0.00 0.00 19,200.00 800.00 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 35,052.50 44,947.50 

งานบริหารงานคลัง คาวัสด ุ วัสดุสาํนักงาน - 100,000.00 0.00 15,000.00 0.00 6,684.00 78,316.00 

งานบริหารงานคลัง คาวัสด ุ วัสดุไฟฟาและวิทย ุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,503.80 7,496.20 

งานบริหารงานคลัง คาวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 86,473.00 33,527.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาวัสด ุ วัสดุเครื่องแตงกาย - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 19,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาวัสด ุ วัสดุอ่ืน - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาวัสด ุ วัสดุสาํนักงาน - 10,000.00 0.00 0.00 15.00 2,176.65 7,808.35 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาวัสด ุ วัสดุงานบานงานครัว - 18,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 14,600.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาวัสด ุ คาอาหารเสรมิ (นม) - 586,358.00 0.00 0.00 0.00 250,048.20 336,309.80 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร - 22,000.00 0.00 0.00 0.00 15,715.00 6,285.00 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ คาวัสด ุ วัสดุอ่ืน - 8,000.00 0.00 0.00 390.00 1,650.00 5,960.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาวัสด ุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

- 0.00 150,000.00 0.00 0.00 102,180.00 47,820.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาวัสด ุ วัสดุเครื่องแตงกาย - 0.00 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 5,500.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาวัสด ุ วัสดุสาํนักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,265.00 38,735.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาวัสด ุ วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น - 70,000.00 0.00 0.00 38,286.45 15,525.75 16,187.80 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาวัสด ุ วัสดุการเกษตร - 20,700.00 0.00 0.00 0.00 6,260.00 14,440.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร - 50,000.00 0.00 0.00 8,030.00 8,267.00 33,703.00 

งานไฟฟาถนน คาวัสด ุ วัสดุไฟฟาและวิทย ุ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2,134.65 97,865.35 

งานไฟฟาถนน คาวัสด ุ วัสดุกอสราง - 300,000.00 0.00 112,590.00 0.00 34,350.00 153,060.00 

งานกิจการประปา คาวัสด ุ วัสดุงานบานงานครัว - 6,000.00 0.00 0.00 0.00 900.00 5,100.00 

งานกิจการประปา คาวัสด ุ วัสดุกอสราง - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 21,218.00 98,782.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานกิจการประปา คาวัสด ุ วัสดุอ่ืน - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวดคาวัสด ุ 2,140,058.00 235,500.00 177,590.00 126,032.04 763,111.34 1,308,824.62 

งานบริหารท่ัวไป คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา - 400,000.00 0.00 32,790.00 0.00 174,004.44 193,205.56 

งานบริหารท่ัวไป คาสาธารณูปโภค คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาสาธารณูปโภค คาบริการโทรศัพท - 4,000.00 0.00 0.00 0.00 747.50 3,252.50 

งานบริหารท่ัวไป คาสาธารณูปโภค คาบริการไปรษณีย - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 411.00 4,589.00 

งานบริหารท่ัวไป คาสาธารณูปโภค 
คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 45,000.00 0.00 0.00 0.00 24,328.00 20,672.00 

งานบริหารงานคลัง คาสาธารณูปโภค คาบริการไปรษณีย - 50,000.00 60,000.00 0.00 0.00 349.00 109,651.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 11,891.83 18,108.17 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาสาธารณูปโภค คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล - 4,000.00 0.00 0.00 0.00 1,043.00 2,957.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาสาธารณูปโภค คาบริการไปรษณีย - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานกิจการประปา คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 32,780.10 67,219.90 

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 644,000.00 60,000.00 32,790.00 0.00 245,554.87 425,655.13 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจติอล (ขาว-ดําและสี) 

120,000.00 0.00 21,500.00 0.00 98,500.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
(สํานักปลัด) 

0.00 84,600.00 0.00 0.00 0.00 84,600.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน คาจัดซื้อพัดลมตดิผนัง 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ

คาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
พรอมคาติดตั้ง 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ

คาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิดเครือขายแบบมุมองคงท่ี
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
พรอมคาติดตั้ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อตูทํานํ้ารอนและนํ้าเย็น 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑงานบานงานครัว 
คาจัดซื้อตูทํานํ้ารอนและนํ้าเย็น
(เอนกประสงค) 

0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
2 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,800.00 200.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA 

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 500.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้ออุปกรณกระจาย
สัญญาณ (Access Point) แบบ
ท่ี 1 

10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 600.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้ออุปกรณกระจาย
สัญญาณ ขนาด 8 ชอง (L2 
Switch) 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (Smart Card 
Reader) 

1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวนชนิดแขวน 

84,600.00 0.00 0.00 0.00 83,000.00 1,600.00 

งานบริหารงานคลัง คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อช้ันเหล็กเก็บแฟม 4 
ช้ัน 

46,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 

งานบริหารงานคลัง คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
1 

22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 

งานบริหารงานคลัง คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบท่ี 1 

8,900.00 0.00 0.00 0.00 7,490.00 1,410.00 

งานบริหารงานคลัง คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 500.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน 
มือจับแบบเขาควาย 

4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร คาจัดซื้อเครื่องเปาใบไม 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ดามจับ
แบบเขาควาย 

4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 500.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาครุภณัฑ 
ครุภณัฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

คาจัดซื้อเครื่องตรวจวด
อุณหภูม ิ

-300.00 10,800.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาครุภณัฑ 
ครุภณัฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

คาจัดซื้อเครื่องตรวจวัด
อุณหภูม ิ

300.00 46,500.00 0.00 0.00 45,500.00 1,300.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวนชนิดตดิผนัง 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อช้ันเหล็กเก็บแฟม 4 
ช้ัน 

4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA 

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 500.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตร
เอนกประสงค (Smart Card 
Reader) 

700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 

รวมหมวดคาครภุัณฑ 590,100.00 153,900.00 21,500.00 0.00 342,590.00 379,910.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

คากอสรางโครงการตอเติม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(บานเขาไรศรีราชา) อบต.ทา
งาม 

129,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

คากอสรางโครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทางาม 

180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

เงินชดเชยคากอสราง (คา K) 
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา
งาม 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

คากอสรางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
5 บานยาง ซอยขางวัดยางวนา
ราม 

247,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

คากอสรางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
8 บานวังหนองแดง (ซอยบาน
นางเกษร โตแตง) 

174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

คากอสรางโครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีต บานปกตามี หมูท่ี 9 ตอจาก
ถนนลาดยางเดิม เริ่มจากบาน
นายสมชาย ไชยมี ถึงคลอง
ชลประทาน 

716,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,000.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

คากอสรางโครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีต บานวังเจก หมูท่ี 12 เริ่ม
จากบานนางชะลอน ถึงสาม
แยกสะพานคลองชลประทาน 

986,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 986,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

คากอสรางโครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีต บานหนองปลิง หมูท่ี 2 สาย
บานนางนกเล็ก พระโฉม ถึง
บานนางลํายง เนียมสวรรค 

782,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 770,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

คากอสรางโครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน หมูท่ี 11 อบต.
ทางาม 

54,000.00 0.00 0.00 51,500.00 0.00 2,500.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เงินชดเชยคากอสราง (คา K) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 5 บานยาง 
ซอยขางวัดยางวนาราม 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เงินชดเชยคากอสราง (คา K) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 8 บานวัง
หนองแดง(ซอยบานนางเกษร 
โตแตง) 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เงินชดเชยคากอสราง (คา K) 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี บานปก
ตามี หมูท่ี 9 ตอจาก
ถนนลาดยางเดิม เริ่มจากบาน
นายสมชาย ไชยมี ถึงคลอง
ชลประทาน 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เงินชดเชยคากอสราง (คา K) 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี บานวัง
เจก หมูท่ี 12 เริ่มจากบานนาง
ชะลอน ถึงสามแยกสะพาน
คลองชลประทาน 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เงินชดเชยคากอสราง (คา K) 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี บาน
หนองปลิง หมูท่ี 2 สายบาน
นางนกเล็ก พระโฉม ถึงบาน
นางลํายง เนียมสวรรค 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 5 บานยาง ซอย
ขางวัดยางวนาราม 

11,115.00 0.00 0.00 0.00 7,410.00 3,705.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 8 บานวังหนองแดง 
(ซอยบานนางเกษร โตแตง) 

7,830.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 2,610.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ซอยทรงไทย บาน
เขาไรศรีราชา หมูท่ี 6 

0.00 23,100.00 0.00 0.00 23,000.00 100.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานปกตามี หมูท่ี 
9 ตอจากถนนลาดยางเดิม เริ่ม
จากบานนายสมชาย ไชยมี ถึง
คลองชลประทาน 

32,220.00 0.00 0.00 0.00 21,480.00 10,740.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานวังเจก หมูท่ี 
12 เริ่มจากบานนางชะลอน ถึง
สามแยกสะพานคลอง
ชลประทาน 

44,370.00 0.00 0.00 0.00 29,580.00 14,790.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานหนองปลิง หมู
ท่ี 2 สายบานนางนกเล็ก พระ
โฉม ถึงบานนางลํายง เนียม
สวรรค 

35,190.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00 12,090.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานหัวคงคา หมูท่ี 
10 สายรองทับฝาย แยกท่ีนาง
บุญมา กุลคง ถึงสามแยกท่ีนาย
เบญจรงค ฟกคง 

0.00 82,020.00 0.00 0.00 81,800.00 220.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการซอม
สรางเสริมผิวลาดยางแอสฟลติ
กคอนกรีต บานสวนปาน หมูท่ี 
1 ถึงบานหัวคงคา หมูท่ี 10 

0.00 7,470.00 0.00 0.00 7,300.00 170.00 

งานไฟฟาถนน 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาจางออกแบบโครงการ
ปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม 

8,100.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 0.00 

รวมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 3,412,825.00 112,590.00 12,000.00 51,500.00 206,990.00 3,254,925.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตอําเภอวัดโบสถ จังหวัด
พิษณุโลก 

0.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 
โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
พิธีฯ 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตอําเภอวัดโบสถ จังหวัด
พิษณุโลก 

0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 

โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตอําเภอวัดโบสถ จังหวัด
พิษณุโลก 

0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 
อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหกับโรงเรยีนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลทางาม 

1,024,000.00 0.00 0.00 0.00 429,343.19 594,656.81 

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 
อุดหนุนโครงการคายธรรมะ
ตานยาเสพติด 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 39,690.00 310.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 
เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

260,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 200,000.00 
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งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานไฟฟาถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 
คาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
(รายทาง) หมูท่ี 6 บานเขาไรศรี
ราชา 

0.00 100,600.06 0.00 0.00 100,600.05 0.01 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 
อุดหนุนโครงการงานถ่ินฐาน
ตาลโตนด ของดีวัดโบสถ และ
เทศกาลอาหาร ประจาํป 2563 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,369,000.00 129,100.06 79,000.00 0.00 624,133.24 794,966.82 

ขอ้มูล ณ 12/05/2563 
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