
( / ) งวดที่ 1 (ตลุาคม - ธนัวาคม)
(  ) งวดที่ 2 (มกราคม - มนีาคม)
(  ) งวดที่ 3 (เมษายน - มถุินายน)
(  ) งวดที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน)

1 2 3 4 5 

1 ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

 -ค่าจ้างเหมาบริการ (แรงงาน)  432,000.00     / 432,000
 -ค่าจ้างเหมาบริการ  10,000.00       / 10,000

2 ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

 -ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 10,000.00       
 -ค่าเล้ียงรับรอง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ 10,000.00       / 1,745 8,255
 -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่10

30,000.00       

 -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี จ านวน

20,000.00       

3 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

5,000.00        / 2,000 3,000

ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

แบบ ผด.3

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จังหวัดมหาสารคาม
ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2563

แบบรายงานผลการด าเนินตามแผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

4 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

ค่าจัดท าเว็ปไซด์หนว่ยงาน (อบต.ปอพาน)

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

15,000.00       

5 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

600,000.00     

6 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

ค่าบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนกิส์

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10,000.00       

7 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

50,000.00       

8 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการปกปอ้งเทิดทูนสถาบนัของชาติ

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

50,000.00       /

49,922 78



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

9 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 
หวัหนา้ส่วนราชการท้องถิ่น

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10,000.00       

10 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภบิาล

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10,000.00       

11 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นเฉลิมพระเกียรติ
สร้างความสามัคคี

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10,000.00       

12 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานและศึกษาดู
งานนอกสถานที่

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

50,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

13 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ปา่ รักษาแผ่นดิน

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10,000.00       

14 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานตามโครงการไทย
นยิมยั่งยืน

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10,000.00       

15 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการอบต.เคล่ือนท่ี จดท าเวทีประชาคมต าบลปอ
พาน

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

16,000.00       

16 ค่าใชส้อย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

20,000.00       /
1,300 18,700

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภณัฑ์
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ /รถยนต์ส่วนกลาง

17 ค่าวัสดุ
วัสดุส านกังาน
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานที่ใช้ในการ
ปฏบิติัราชการของส านกังานปลัด

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

45,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบา้นงานครัว
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้น งานครัว 
ส่ิงของ เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

20,000.00       

18 ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

130,000.00     / 6,500 123,500

19 ค่าวัสด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10,000.00       

20 ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

20,000.00       /

948 9,052
21 ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือน้ าด่ิมไว้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10,000.00       

22 ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

16,000.00       /

3,900 1,100



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

23 รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

ส านกัปลัด แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

25,000.00       

24 ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่ม ค่าก าจัดส่ิงปฏกิูล 

กองคลัง แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน งานบริหารงานคลัง

5,000.00        

25 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงระบบทะเบยีนแผนท่ีภาษี

กองคลัง แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน งานบริหารงานคลัง

20,000.00       

26 ค่าใชส้อย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

กองคลัง แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน งานบริหารงานคลัง

10,000.00       /

550 9,450
27 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุส านกังาน
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานที่ใช้ในการ
ปฏบิติัราชการ

กองคลัง แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน งานบริหารงานคลัง

30,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

28 ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ข้อมูล แปน้พิมพ์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เปน็ต้น 

กองคลัง แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน งานบริหารงานคลัง

10,000.00       

29 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการต้ังจุดใหบ้ริการประชาชน ลดอุบติัเหตุช่วง
เทศกาลปใีหม่ และสงกรานต์

ส านกัปลัด แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

35,000.00       

30 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการปอ้งกันอัคคีภยั

ส านกัปลัด แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

10,000.00       

31 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมแกนน าต้านยาเสพติด

ส านกัปลัด แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

10,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

32 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติั

ส านกัปลัด แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

10,000.00       

33 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวน/จัดต้ัง อปพร.

ส านกัปลัด แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

10,000.00       

34 ค่าใชส้อย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง 

ส านกัปลัด แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

10,000.00       

35 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

กอง
การศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

5,000.00        



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

36 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนบัสนนุกิจการสภาเด็กและเยาวชน

กอง
การศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00       

37 ค่าใชส้อย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

กอง
การศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

2,000.00        

38 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุส านกังาน
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานที่ใช้ในการ
ปฏบิติัราชการ

กอง
การศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

8,000.00        

39 ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ข้อมูล แปน้พิมพ์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์

กอง
การศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

5,000.00        

40 ค่าวัสดุ
อาหารเสริม (นม)

กอง
การศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา
งาน งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. 819,000.00     / 53,298 286,002
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 234,000.00     / 15,002.40 218,997.60



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

41 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา
งาน งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

70,000.00       

42 ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

450,000.00     /

37,200 412,800
43 ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ค่าส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบยีนสัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

5,000.00        

44 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

70,000.00       /

2,500 67,500
45 ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม (ตาม
หลักการ 3R)

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

10,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

46 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการปอ้งกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

10,000.00       

47 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

40,000.00       

48 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
สุนขัและแมว

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

5,000.00        

49 ค่าใชส้อย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

2,000.00        

50 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุส านกังาน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

5,000.00        



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

51 ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

 -ค่าจัดซ้ือน้ ายาเคมีภณัฑ์ น้ ายาพ่นหมอกควัน 50,000.00       
 -ค่าจัดซ้ือเคมีภณัฑ์ ทรายอะเบท 50,000.00       
 -ค่าจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน 20,000.00       

52 ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ข้อมูล แปน้พิมพ์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

5,000.00        

53 ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

1,000,000.00  

54 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชนต าบลปอพาน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน สังคม
สงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

10,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

55 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน สังคม
สงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

20,000.00       

56 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลปอพาน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน สังคม
สงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

30,000.00       

57 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไป

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน สังคม
สงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

10,000.00       

58 ค่าใชส้อย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน สังคม
สงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

5,000.00        



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

59 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุส านกังาน
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานที่ใช้ในการ
ปฏบิติัราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน สังคม
สงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

10,000.00       

60 ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ข้อมูล แปน้พิมพ์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์

กอง
สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน สังคม
สงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

5,000.00        

61 ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 -ค่าจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) 108,000.00     / 108,000
 -ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000.00        

62 ค่าใชส้อย
ค่าก่อสร้างแบบปรับราคา (ค่าK)
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันหรือลดความ
เส่ียงต่อการเบกิจ่ายค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้างแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

10,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

63 ค่าใช้สอย
ค่าจ้างที่ปรึกษา/จ้างออกแบบ/จ้างเขียนแบบ
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นติิบคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

20,000.00       

64 ค่าใชส้อย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะ
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการสอบแนว
เขตที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่ต าบลปอพาน

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

10,000.00       

65 ค่าใชส้อย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะหคุ์ณภาพน้ า
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตรวจสอบ
วิเคราะหคุ์ณภาพน้ าประปาหมูบ่า้นในเขตพื้นที่ต าบล
ปอพาน

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

66 ค่าใชส้อย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 -ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 5,000.00        
 -ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภณัฑ์ 5,000.00        



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

67 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุส านกังาน
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานที่ใช้ในการ
ปฏบิติัราชการ

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

20,000.00       

68 ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า เช่น 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ บลัลาส สตาท
เตอร์ ฯลฯ

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

30,000.00       

69 ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต่อการปฏบิติังานก่อสร้าง

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

10,000.00       

70 ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

10,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

71 ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซ้ือแผงโซล่าเซลล์ พร้อมเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 
หมูท่ี่ 16

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

38,800.00       

72 ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

17,000.00       

73 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน (สนามกีฬา)

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

474,000.00     

74 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 10

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

68,700.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

75 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

249,800.00     

76 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 7

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

249,700.00     

77 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 8

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

169,900.00     

78 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมูท่ี่ 6

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

250,000.00     



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

79 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมูท่ี่ 9

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

144,600.00     

80 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 1

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

250,000.00     

81 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปาหมูบ่า้น แบบ
บาดาล ขนาด 2.5 ลบ.ม. หมูท่ี่ 2

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

250,000.00     

82 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่า้น ขนาด 10 ลบ.
ม. หมูท่ี่ 14

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

250,000.00     



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

83 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่า้น ขนาด 5 ลบ.ม.
 หมูท่ี่ 3

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

250,000.00     

84 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา อบต.ปอพาน

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

432,000.00     

85 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างสัญลักษณ์ปทููลกระหม่อม พร้อม
ปรับปรุงภมูิทัศน ์ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

150,000.00     

86 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างอาคารหอ้งน้ าสาธารณะ (สนามกีฬา)

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

486,000.00     



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

87 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 15

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

202,100.00     

88 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

247,800.00     

89 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการบกุเบกิถนนดินเพื่อการเกษตรภายในหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 4

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

21,800.00       

90 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

105,400.00     



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

91 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลง
ลูกรัง หมูท่ี่ 8

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

79,200.00       

92 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายใน
หมูบ่า้น (ลงหนิคลุก) หมูท่ี่ 16

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

211,100.00     

93 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการวางท่อระบบประปาภายในหมูบ่า้นพร้อม
เปล่ียนถังเก็บน้ าขนาดความจุ 2000 ลิตร จ านวน 4 
ใบ หมูท่ี่ 10

กองช่าง แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

181,300.00     

94 ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา ประเพณีต่าง ๆ

กองการศึกษาฯ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

100,000.00     



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

95 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระกู่ทอง

กองการศึกษาฯ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

50,000.00       

96 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีบญุมหาชาติต าบลปอพาน

กองการศึกษาฯ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

20,000.00       

97 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดปอพานคัพ

กองการศึกษาฯ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

100,000.00     



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

98 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ

กองการศึกษาฯ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

100,000.00     

99 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเด็กและเยาวชน
ต าบลปอพาน

กองการศึกษาฯ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ
งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

50,000.00       

100 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ จิต
อาสาสร้างปา่ รักษ์น้ า

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

10,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

101 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการปอ้งกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชทาง
การเกษตร

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

10,000.00       

102 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการผลิตและขยายสารชีวภณัฑ์

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

5,000.00        

103 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

10,000.00       

104 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

5,000.00        

105 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลาในหนอง สระน้ า
สาธารณะในเขต อบต.ปอพาน

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

10,000.00       



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

106 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

10,000.00       

107 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

10,000.00       

108 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุส านกังาน
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานที่ใช้ในการ
ปฏบิติัราชการ

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

5,000.00        

109 ค่าวัสด ุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการเกษตรและ
ต้นไม้ต่าง ๆ

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

5,000.00        

110 ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ข้อมูล แปน้พิมพ์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์

กอง
การเกษตรฯ

แผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

5,000.00        



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

111 ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นเหล่าค้อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

กอง
การศึกษาฯ

/

25,700 5,000
112 ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบรูพาหนองโนองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

กอง
การศึกษาฯ

/

25,700 5,000
113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวง

ท้องถิ่น มค.ถ.74-001 สายบา้นปอพาน หมูท่ี่ 14 - 
บา้นกุดน้ าใส ต าบลปอพาน กว้าง 5 เมตร ยาว 245 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 1,225
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ ารูปตัวยู องค์การ
บริหารส่วนต าบลปอพาน 1 สาย

กองช่าง

อุดหนนุ 1,329,000



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น มค.ถ.74-004สายบา้นสระใหม่สามัคคี หมูท่ี่ 
13 - บา้นเหล่าค้อ ต าบลปอพาน จ านวน 2 ช่วง ช่วง
ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 467 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,868 ตารางเมตร ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ยกว่า 2,040 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน จ านวน 1 สาย

กองช่าง

อุดหนนุ 1,995,000
115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นปอ

พาน-โรงผลิตน้ าด่ืมทุ่งทอง หมูท่ี่ 1 ต าบลปอพาน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 9,600 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอพาน จ านวน 1 สาย

กองช่าง

อุดหนนุ 5,274,000
116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวง

ท้องถิ่น มค.ถ.74-002 สายทางบา้นหนองสระ หมูท่ี่ 
6-แยกทางหลวงชนบท ขก.3020 ต าบลปอพาน กว้าง
 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
นอ้ยกว่า 10,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน จ านวน 1 สาย

อุดหนนุ 5,677,000



1 2 3 4 5 
ที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก าหนดส่ง
มอบของ/
งวดงาน
สุดท้าย

หมายเหตุแหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายแล้ว

 จ านวน
 (บาท)

คงเหลือ
จ านวน
(บาท)

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเมรุบา้น
เหล่าค้อหมูท่ี่ 12-บา้นเหล่าคา ต าบลปอพาน กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหนิ
ลูกรังบดอัดแนน่หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 11,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบล
ปอพาน จ านวน 1 สาย

กองช่าง

อุดหนนุ 6,263,000


