
 



แบบ  ผด.3 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
ข้อมูล  ณ  วันที่  30   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2560 

  งวดที่ 1   (ตุลาคม     2559  -  มีนาคม    2560) 
  งวดที่ 2   (เมษายน    2560  -  มิถุนายน  2560) 
  งวดที่ 3   (กรกฎาคม  2560  -  กันยายน  2560) 

ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 
ค่าใช้สอย (ส านักงานปลัดฯ ) 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 

150,000 
+40,000 
190,000 

1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 
    / 111,756.30 78,243.70  +40,000 โอน

เพิ่มครั้งที่ 2 
 (9 มิ.ย.60) 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
2 ค่าเล้ียงรับรอง ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 40,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60     / 12,375 27,625   
 ประเภทรายจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

3 โครงการปรับปรุงและลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาใช้บรกิาร “หนอง
ขามย้ิม สดใส ใส่ใจทุกบริการ” 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 

10,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

     - 10,000   

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 50,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 14,336.38 35,663.62   

 แผนงานสถิติและวิชาการ 00112 
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 100,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60      - 100,000   
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 40,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 20,080 19,920   

7 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานและพัฒนา
คุณภาพการให้บรกิารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 

400,000  ธ.ค.59 

    / 419,250 750   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียนที่เกีย่วขอ้ง 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 30,000 1 พ.ย.58–30 พ.ย.59 

    / 26,860 3,140   

              รายจา่ยอ่ืน 
              ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 

9 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความพึงพอใจ
ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 

20,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

     - 20,000   

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

10 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 70,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60     / 40,320 29,680   

11 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 30,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 25,600 4,400   

12 โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภยัหนาว 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 

100,000 
-40,000 
60,000 

1 ต.ค.59–31 มี.ค.60 
     - 60,000  -40,000 

โอนลด ครั้งที่ 
2(9 มิ.ย.60) 

13 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ส าหรับ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 30,000 1 มี.ค.60–30 เม.ย.60 

     - 30,000   

14 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 20,000 1พ.ค.60–31 มิ.ย.60 

     - 20,000   

15 โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภยั 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 30,000 1 พ.ค.60–30 มิ.ย.60 

     - 30,000   

16 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 300,000 1 พ.ค.60–30 มิ.ย.60 

     - 300,000   

 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 00250   
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคมในเขตต าบล
หนองขาม 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 61,000 1พ.ค.60–31 มิ.ย.60 

    / 8,220 52,780   

18 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด  เงิน
งบประมาณ 25,000 1 ก.ค.60–31 ส.ค.60 

     - 25,000   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 แผนงานบริหารงานคลัง 00113 
ค่าใช้สอย (กองคลัง) 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

19 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ 

กองคลัง เงิน
งบประมาณ 50,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

     - 50,000   

20 ค่ารับรอง กองคลัง เงิน
งบประมาณ 

10,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60      - 10,000   

 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
21 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองขามเคลื่อนที่จัดเก็บภาษ ี
กองคลัง เงิน

งบประมาณ 5,000 1 ม.ค.60–30 เม.ย.60 
    / 450 4,550   

22 โครงการส ารวจและตรวจสอบ
สถานที่ประกอบการ 

กองคลัง 
 

เงิน
งบประมาณ 5,000 1 พ.ย.59–31 ธ.ค.59 

    / 1,800 3,200   

23 โครงการปรับปรุงช้อมูลและพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษ ี

กองคลัง 
เงิน

งบประมาณ 150,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 
    / 72,000 24,,460   

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              
24 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

กองคลัง เงิน
งบประมาณ 20,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 1,200 18,800   

 แผนงานเคหะและชมุชน 00240 
ค่าใช้สอย (กองช่าง) 

25 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง เงิน
งบประมาณ 30,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60      - 30,000   

26 โครงการตรวจสอบและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตน้ าของระบบ
ประปาภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม 

กองช่าง เงิน
งบประมาณ 

28,000 1 พ.ย.59–30 พ.ย.59 

    / 24,175 3,825   

27  โครงการส ารวจและพัฒนามาตรฐาน  
 การกอ่สร้างถนนภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม         

กองช่าง เงิน
งบประมาณ 25,000 1 พ.ย.59–30 ธ.ค.59 

     - 25,000   

28  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขอ 
 อนุญาตกอ่สร้างอาคาร 

กองช่าง เงิน
งบประมาณ 20,000 1 – 28 ก.พ.60 

    / 15,040 4,960   

29 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งงานก่อสร้าง 

กองช่าง เงิน
งบประมาณ 

30,000 
1 – 28 ก.พ.60 

    / 17,700 12,300   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              
30 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

กองช่าง เงิน
งบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 6,108.63 3,891.37   

              แผนงานการศึกษา 00210 
              ค่าใช้สอย (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

31 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น
ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 200,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 109,126 90,874   

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              
32 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 20,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

     - 20,000   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 990,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 726,100 293,981   

34 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 21,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 20,700 300   

35 โครงการนิทรรศการผลงานเด็กและ
การแข่งขันทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 50,000 

 
1 - 31 มี.ค.59 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

/ 
 
 

20,219 
 
 

29,781 
 
 

 
 
 

 
 
 

36 โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 100,000 1 ต.ค.59–30 ก.ย.60 

    / 43,800 56,200   

 แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

37 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหนอง
ขามสัมพันธ ์ต้านยาเสพติด 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 130,000 1 มี.ค.60-30 เม.ย.60 

    / 128,852 1,148   

38 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 100,000  ธ.ค.60-30 ม.ค.60 

     - 100,000   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

              รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 
39 ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนา รัฐพธิีและ

วันส าคัญต่างๆ 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 50,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

    / 24,580 25,420   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
40 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 60,000  พ.ย.59 

    / 1,350 58,650   

41 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 50,000 เม.ย.60 

    / 42,500 7,500   

42 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
สรงน้ าพระ รดน้ าด าหวั ขอพร
ผู้สูงอาย ุ
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เม.ย.60 

     - 20,000   

43 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงิน
งบประมาณ 25,000 ก.ค.60 

     - 25,000   

 ค่าใช้สอย (ส่วนส่งเสรมิการเกษตร) 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

44 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนังสือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ฯลฯ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงิน
งบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

     - 10,000   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
45 โครงการฝึกอบรมการผลิตปุย๋

อินทรีย-์ชีวภาพ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงิน
งบประมาณ 40,000 1 - 31 พ.ค.60 

     - 40,000   

46 โครงการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงิน
งบประมาณ 

50,000 
+150,000 
(200,000) 

6 - 28 ก.พ.60 
    / 199,150 850   

47 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงิน
งบประมาณ 

150,000 
-100,000 
(50,000) 

1 - 31 พ.ค.60 
     - 50,000   

48 โครงการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงิน
งบประมาณ 50,000 1 - 28 ก.พ.60 

     - 50,000   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 
แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา 

ทีต่้องเริ่มจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

49 โครงการฝกึอบรมเพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพการปลกูหม่อนเลี้ยงไหม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงิน
งบประมาณ 50,000 1 - 31 มี.ค.60 

     - 50,000   

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
50 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองส่งเสริม

การเกษตร 
เงิน

งบประมาณ 5,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
     - 5,000   

              รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
51 

 
 

โครงการหนองขามร่วมใจปลกูป่า 
ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน  
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

เงิน
งบประมาณ 50,000 

1 - 31 ก.ค.60 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- 50,000  
 
 

 
 
 

52 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯสยามบรมราชกมุาร ี

กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงิน
งบประมาณ 

100,000 
-50,000 
(50,000) 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
    

 
 
 
 

- 
50,000 

  

 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์(00230) 
ค่าใช้สอย กองสวัสดิการสังคม 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
53 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนังสือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ฯลฯ 

กองสวัสดิการสังคม เงิน
งบประมาณ 

10,000 
-5,000 
5,000 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
     - 5,000  -5,000 

โอนลด ครั้งที่ 
2(9 มิ.ย.60) 

 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

             

54 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสวัสดิการสังคม เงิน
งบประมาณ 5,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 5,000   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
55 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกอง

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม เงิน

งบประมาณ 
22,000 

1 - 31 ม.ค.60 
     - 22,000   

56 
 

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการสังคม เงิน
งบประมาณ 

100,000 
 

1 มิ.ย.60-31 ส.ค.60 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100,000 
 

 
 

 
 

57 
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการสังคม เงิน
งบประมาณ 

25,000 
 

1 มี.ค.60-30 เม.ย.60 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

23,400 
 

1,600 
 

 
 

 
 

58 โครงการฝกึอบรมเพือ่พัฒนาคณุภาพ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตร ี

กองสวัสดิการสังคม เงิน
งบประมาณ 20,000 1เม.ย.60–30 ก.ย.60      - 20,000   

59 โครงการฝึกอบรมอาชพีเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

กองสวัสดิการสังคม เงิน
งบประมาณ 30,000 1-31 ส.ค.60 

     - 30,000   

60 โครงการอบรมเยาวชนวัยใสต้านภัย
ยาเสพติด 

กองสวัสดิการสังคม เงิน
งบประมาณ 15,000 1 - 28 ก.พ.60 

    / 13,775 1,225   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 
แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา 

ทีต่้องเริ่มจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 แผนงานสาธารณสุข 00220   
ค่าใช้สอย (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
61 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนังสือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ฯลฯ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงิน
งบประมาณ 20,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

    / 4,200 15,800   

 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
เงิน

งบประมาณ 5,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
    / 900 4,100   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
63 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
เงิน

งบประมาณ 130,000 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 
    / - 130,000   

64 โครงการประชาสัมพันธ์ดา้นสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงิน
งบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

    / 7,290 2,170   

65 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายในเขตองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองขาม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงิน
งบประมาณ 67,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58 

    / 2,625 64,375   

66 โครงการ 5 ส เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงิน
งบประมาณ 15,000 1 พ.ย.59-31 ธ.ค.59 

     - 15,000   

67 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัปญัหา
ขยะ การคัดแยกและลดปริมาณขยะ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงิน
งบประมาณ 86,000 1 ก.พ.60-31 มี.ค.60 

    / 12,275 17,725   

68 โครงการหนองขามลดการใช้กลอ่งโฟ
มลถุงพลาสติกบรรจุอาหาร 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงิน
งบประมาณ 30,000 1 พ.ย.59-31 ธ.ค.59 

    / 12,275 17,725   

69 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงิน
งบประมาณ 50,000 1 ม.ค.59-30 มิ.ย.60 

    / 49,816 184   

 ค่าวัสดุ (ส านักปลัด)              
70 ประเภทวัสดุส านักงาน ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 120,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 28,530 91,470   
71 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 10,000   
72 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 30,000   

73 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 20,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 20,000   
74 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 10,000   
75 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 100,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 44,070 55,930   
76 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 10,000   
77 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 80,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 55,660 24,340   
78 ประเภทเครื่องดับเพลิง ส านักงานปลัด  เงินงบประมาณ 30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 30,000   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 ค่าวัสดุ (กองคลัง)              

79 ประเภทวัสดุส านักงาน กองคลัง เงินงบประมาณ 100,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 52,994.50 47,005.50   
80 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง เงินงบประมาณ 20,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 20,000   
81 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ กองคลัง เงินงบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 10,000   
82 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง เงินงบประมาณ 80,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 9,535 70,465   

 ค่าวัสดุ (กองช่าง)              
83 ประเภทวัสดุส านักงาน กองช่าง เงินงบประมาณ 30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 30,000   
84 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ กองช่าง เงินงบประมาณ 100,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 100,000   
85 ประเภทวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เงินงบประมาณ 300,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 97,600 202,400   
86 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เงินงบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 10,000   
87 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เงินงบประมาณ 50,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 21,265 28,735   
88 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง เงินงบประมาณ 55,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 15,620 39,380   

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
89 ประเภทวัสดุส านักงาน กองการศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
เงินงบประมาณ 

80,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 25,922 54,078   

90 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
 

กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

    / 13,745 16,255   

91 ประเภทวัสดุก่อสร้าง กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
15,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 1,129 13,871   

92 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 10,000   

93 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
 

กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

     - 10,000   

94 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
80,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 22,660 57,340   

95 ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม) กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
1,746,690 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 1,033,194.08 713,495.92   

96 
 

ประเภทวัสดุการศึกษา กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
20,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

    / 11,181 8,819   

97 ประเภทวัสดุกีฬา กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60      - 30,000   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 
แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา 

ทีต่้องเริ่มจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 ค่าวัสดุ (กองส่งเสริมการเกษตร) 
98 ประเภทวัสดุส านักงาน กองส่งเสริม

การเกษตร 
เงินงบประมาณ 

15,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
    / 10,092 4,908   

99 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงินงบประมาณ 
5,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

     - 5,000   

100 ประเภทวัสดุการเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงินงบประมาณ 
20,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

    / 12,440 7,560   

101 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงินงบประมาณ 
10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

    / 3,850 6,150   

 ค่าวัสดุ (กองสวัสดิการสังคม)              
102 ประเภทวัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม เงินงบประมาณ 15,000 

+5,000 
20,000 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
    / 12,140 7,860  +5,000 

โอนลด ครั้งที่ 
2(9 มิ.ย.60 

103 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสวัสดิการสังคม เงินงบประมาณ 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60     / 5,940 4,060   
 ค่าวัสดุ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 

104 ประเภทวัสดุส านักงาน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินงบประมาณ 
15,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

    / 9,170 5,830   

105 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินงบประมาณ 
10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

     - 10,000   

106 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 10,000 
1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

     - 10,000   

107 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินงบประมาณ 10,000 
1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

     - 10,000   

 ค่าครุภัณฑ์ (ส านักงานปลัดฯ) 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่          

108 โต๊ะพับ หน้าสีขาว จ านวน 20 ตัว ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 36,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60     / 33,000 3,000   
109 เก้าอี้บุนวม จ านวน 30 ตัว ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 18,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60     / 18,000 -   
110 ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู ้ ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 15,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60     / 10,600 4,400   
111 ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 9,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60     / 9,000 -   
112 เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทีย ู

ติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง 
ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 

18,000 1 ก.พ.60-31 มี.ค.60 
    / 

16,700 1,300 
  

113 เครื่องปรับอากาศ 14,000 บีทีย ู
ติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง 

ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 
23,000 1 ก.พ.60-31 มี.ค.60 

    / 
20,800 2,200 

  

114 เครื่องปรับอากาศ 14,000 บีทีย ู
ติดผนัง จ านวน 4 เครื่อง 

ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 
56,000 1 ก.พ.60-31 มี.ค.60 

    / 
55,800 200 
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 
แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา 

ทีต่้องเริ่มจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบ
ของ 

งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ   

115 เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพงติด
รถยนต์ จ านวน 1 ชุด 

ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 
30,000 1 ก.พ.60-31 มี.ค.60 

     - 30,000   

116 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน  ชุด 

ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 187,500 
 

1 ก.พ.60-31 มี.ค.60 
      187,500   

              ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  

117 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง 

ส านักงานปลัด เงินงบประมาณ 7,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60      - 7,000   

               คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์   

118 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือ่
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรอืบ ารุงหรอื
รักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมการซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

 
ส านักงานปลัด 

เงินงบประมาณ  
50,000 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

 
 

     
- 

 
50,000 

  

             ค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์
119 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือ่

จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรอืบ ารุงหรอื
รักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมการซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

 
กองคลัง 

 
 

เงินงบประมาณ 

 
10,000 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

 
 

     
- 

 
10,000 

  

 ค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง)              

 ครุภัณฑ์ส านักงาน              
120 ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู ้ กองช่าง เงินงบประมาณ 

7,500 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
     5,300 

 
2,200   

 
121 ตู้ชนิด 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ กองช่าง เงินงบประมาณ 4,500 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60      3,800 700   

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ              
122 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 

5 วัตต์ จ านวน 3 เครื่อง 
กองช่าง เงินงบประมาณ 

36,000 1 – 31 ม.ค.60 
    / 22,500 13,500   

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่              
123 โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด  

32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
กองช่าง เงินงบประมาณ 

13,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
    / 12,380 620   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 
แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา 

ทีต่้องเริ่มจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน 
 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบ
ของ 

งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 

     

 ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์              
124 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรอืบ ารุงหรอื

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือ่
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรอืบ ารุงหรอื
รักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมการซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

กองช่าง เงินงบประมาณ 

10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

     - 10,000   

 ค่าครุภัณฑ์ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน              

125 โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 4 
ชุด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 

20,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
     - 20,000   

126 โต๊ะทานอาหารพร้อมเก้าอี้(เด็กเล็ก)
จ านวน 2 ชุด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 

10,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
     - 10,000   

127 ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จ านวน 1 ตู ้ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 

4,500 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
     - 4,500   

128 ตู้ไม้แบบ 6 ช่อง จ านวน 4 ชุด กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 

10,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
     - 10,000   

129 พัดลมติดผนัง จ านวน 9 ชุด กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 

12,600 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
     - 12,600   

 ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่              
130 โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด  

32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 

39,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
    / 37,140 1,860   

131 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน 
5 ชุด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 

20,000 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 
    / 13,950 6,050   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบ
ของ 

งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์

132 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรอืบ ารุงหรอื
รักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมการซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 10,000 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

 
 

     
- 

10,000   

 ครุภัณฑ์ (กองส่งเสริมการเกษตร)              

 ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์              

133 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือ่
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรอืบ ารุงหรอื
รักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมการซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

เงินงบประมาณ  
5,000 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

 
 

     
- 

 
5,000 

  

 ครุภัณฑ์ (กองสวัสดิการสังคม) 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

134 ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จ านวน 1 ตู ้ กองสวัสดิการ
สังคม 

เงินงบประมาณ 
4,500 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 

 
 

 
 

 
 

 / 4,500 -   

 ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์          
135 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือ่

จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรอืบ ารุงหรอื
รักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมการซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เงินงบประมาณ  
5,000 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

 
 

     
- 

 
5,000 

  

              ครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน       

136 ตู้เหล็กชนิด 2 บาน จ านวน 1 ตู ้ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินงบประมาณ 4,500 1 ม.ค.60-28 ก.พ.60       4,500 -   

 ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

137 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินงบประมาณ 7,000  
1 ม.ค.60-28 ก.พ.60 

 
 

     
- 

7,000   
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ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบ
ของ 

งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์

138 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรอืบ ารุงหรอื
รักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมการซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินงบประมาณ  
5,000 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 

 
 

     
- 

 
5,000 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 
แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา 

ทีต่้องเริ่มจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)              
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              

139 ค่าจัดท ารั้วหรอืแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ จ านวน 2 แห่ง 

กองช่าง เงินงบประมาณ 200,000 
 

1 เม.ย.60-31 พ.ค.60 
 

     - 200,000 
 

  

140 ค่ายกระดับถนนดิน บ้านหนองนก
คุ้ม หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางอรวรรยา 
รักชาติ ไปทางไร่นายวิรัช นนกระ
โทก) 

กองช่าง เงินงบประมาณ 130,000 
 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

     - 130,000 
 

  

141 ค่ายกระดับถนนดิน บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 15 (จากนานางสมควร ศึกษา 
ไปทางถนน อบจ.นม.สายหนองขาม-
โนนทะยุง) 

กองช่าง เงินงบประมาณ       
181,000  

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60       
- 

         
181,000  

 

  

142 ค่ายกระดับถนนดิน บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 15   (จากถนน     อบจ.นม.
สายหนองขาม-โนนทะยุงบริเวณ
นานายเสมือน     ดุลไธสง ไปทางนา
นางบัวไข ตองกระโทก) 

กองช่าง เงินงบประมาณ        
         

315,000  
 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
315,000  

 

  

143 ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนน
พะไล หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางสุวิชาดา 
ต่อมกระโทก ไปทางบ้านจาน หมู่ที่ 
13) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
250,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
250,000  

 

  

144 ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน
หนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 (2 ช่วง) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
213,000  

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60       
- 

         
213,000  

  

145 ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน
หนองขาม หมู่ที ่15 (จากนานาย
โอภาส คะนองมาตย์ ไปทางนานาง
เครือวัลย์ อุปถัมภ์) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
127,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
127,000  

 

  

146 ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านลุงม่วง หมู่
ที่ 14 (จากบ้านนางประกาย นามสันเทียะ 
ไปทางบ้านนายทิวัตถ์ ทุมมาบัติ) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
184,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60       
- 

         
184,000  

 

  

147 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 1 (จากคสล.
ข้าง อบต.ไปทางบ้านนายสนั่น ท า
หนองพอก) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
220,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
220,000  

 

  



-15- 
ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 
แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา 

ทีต่้องเริ่มจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

148 
 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 (จากคสล.
เดิม หน้าวัดหนองขาม ไปทางเมรุวัด
หนองขาม) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
481,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
481,000  

 

  

149 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองสะแกเครือ    หมู่ที่ 2 
(จากบา้นนางน้อย ทิศกระโทก ไป
ทางบ้านนาง      สุรีณิฌาศร ธนกร
บวรนันท์) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
457,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
457,000  

 

  

150 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองสะแกเครือ    หมู่ที่ 2 
(จากบา้นนายมนัส จันสีสุก ไปทาง
บ้านนายเด่ียว    พืชทองหลาง) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
208,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
208,000  

 

  

151 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์ หมู่ที ่3 (จากบ้านนางสาย
ฝน กองน้อยกลาง ไปทางต้นไม้ใหญ่) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
500,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
500,000  

 

  

152 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนาย
แจ่ม นนกระโทก ไปทางบ้านนายพูน        
เฉื่อยมะเริง) (3 ช่วง) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
565,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
565,000  

 

  

153 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 (จากถนน 
คสล.เดิม ไปทางบ้านนางใหญ่ ด า
เหล็ก) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
146,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
146,000  

 

  

154 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6 (จากบ้านนาง
คมข า เชียงเครือ ไปทางบ้านน.ส.
โสภา   บุลานาผาย) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
296,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
296,000  

 

  

155 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6 (จากบ้านนาย
นรินทร์ รอดสวัสดิ์ ไปทางบ้านนาง
ไหล   เนินสวัสดิ์) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
281,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
281,000  

 

  

 
 
 
 



-16- 
ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 
แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

(บาท) 
ช่วงเวลา 

ทีต่้องเริ่มจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

156 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนรังน้หมู่ที่ 12 (จากบ้านนาย
บุญเลิง นนกระโทก ไปทางบ้านนาย
วิไล   งามล้วน) 

กองช่าง 
 
 

เงินงบประมาณ          
130,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
- 

 

         
130,000  

 

 
 
 

 
 
 

157 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 (จากบา้นนาง
ชิด ดกกลาง ไปทางบา้นนางเนย 
พริกจ ารูญ) 

กองช่าง 
 
 

เงินงบประมาณ          
300,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 
 

         
300,000  

 

 
 
 

 
 
 

158 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape 
Seal บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 (จาก
บ้านนายหนูไกร นุชนาถ ไปทางบ้าน
นายพงษ์ ดว้งต่าย) 

กองช่าง 
 
 

เงินงบประมาณ          
189,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 

         
189,000  

 

 
 
 

 
 
 

159 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape 
Seal บ้านหนองแมว    หมู่ที่ 10 
(จากถนนลาดยางเดิม ไปทางถนน 
ทล.ชบ.4035) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
600,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
600,000  

 

  

160 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape 
Seal บ้านโนนรังน้อย หมู่ที ่12 
(จากบา้นนายส ารวย ด้วงนิล ไปทาง
บ้านนายมแีวว ทานกระโทก) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
162,700  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
162,700  

 

  

161 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape 
Seal บ้านโนนรังน้อย หมู่ที ่12 
(จากนานายชม พูนศรี ไปทางวัดปา่
โนนรังน้อย) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
121,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 
 

         
121,000  

 

  

162 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape 
Seal บ้านจาน หมู่ที ่13 (จาก
ถนนลาดยางเดิม ไปทางถนน 
ทล.ชบ.4035) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
500,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
500,000  

 

  

163 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape 
Seal บ้านลุงม่วง หมู่ที ่14 (จาก
บ้านนายเฉลิม โสภา ไปทางบา้นนาย
สร้อย   ทิศกระโทก) 

กองช่าง เงินงบประมาณ          
116,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
116,000  

 

  

 
 
 
 



 
-17- 

ล าดับที ่ รายการ/จ านวน/(หน่วย) หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ช่วงเวลา 
ทีต่้องเริ่มจัดหา 

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ   
(บาท) 

ก าหนดส่งมอบของ 
งวดสดุท้าย 

หมายเหต ุ
(โอน +,-) 1 2 3 4 5 

164 ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 
(จากสระหนองหว้า ไปทางสระ
หนองปื้ด) 

กองช่าง 
 
 

เงินงบประมาณ           
         

236,900  
 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 
 

         
236,900  

 

 
 
 

 
 
 

165 ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 
(จากบา้นนางถาวร กลิ่นหอม ไปทาง
สี่แยกกลางบ้าน) 

กองช่าง เงินงบประมาณ           
         

258,500  
 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

 
 

 

 
 

 

   -          
258,500  

 

  

166 ค่าก่อสร้างระบบกรองน้ าใส ประปา
หมู่บ้าน บา้นหนองซาด หมู่ที่ 9 

กองช่าง 
 

เงินงบประมาณ           
    700,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-          
700,000  

  

167 ค่าก่อสร้างระบบกรองน้ าใส ประปา
หมู่บ้าน บา้นโนนทะยุง หมู่ที ่11 

กองช่าง 
 

 

เงินงบประมาณ          
700,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60      -  
700,000 

  

              ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
168 ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ

แอสฟัลต์ติก บา้นโนนพะไล หมู่ที่ 4 
(2 ช่วง) 

กองช่าง 
 

 

เงินงบประมาณ          
231,000  

 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

         
231,000  

 

  

169 ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ 
Cape Seal บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 
12 (จากบ้านนายส ารวย ด้วงนิล ไป
ทางสวนนายมแีวว ทานกระโทก) 

กองช่าง 
 

 

เงินงบประมาณ  
86,300 

 
 

1 ม.ค.60-30 มิ.ย.60 
 

      
- 

 
86,300 

 

  

170 ค่าซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม 

กองช่าง 
 

เงินงบประมาณ     300,000  
 

1ต.ค.59-30 ก.ย.60 
 

     -       300,000  
 

  

              แผนงานบริหารงานทั่วไป 
              ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
              อาคารต่างๆ 

171 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่าง
ตัวอาคารกบัโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 
10,000 

เม.ย.60   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 

 
 

10,000 

  

172 โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ ์หมู่ที่ 3 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปื้ด 
หมู่ที่ 8 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ 

35,000 

เม.ย.60-พ.ค.60       
- 

 
35,000 

  



 


