
แบบ ผด.3

(  ) งวดที ่1 (ตลุาคม - ธันวาคม)
(   ) งวดที ่2 (มกราคม - มนีาคม)
(   ) งวดที ่3 (เมษายน - มถุินายน)
( /  ) งวดที ่4 (กรกฎาคม - กันยายน)

 

หน่วยงาน ชว่งเวลา

เจา้ของเงิน ทีต่อ้งเริ่ม
จดัหาตามแผน

1 2 3 4 5

1 ค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 20,000.00          ต.ค.61 - ก.ย.62 / 5,623.00      14,377.00    15
รำยจ่ำยใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร งาน บริหำรงำนทั่วไป

2 ค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 100,000.00        ต.ค.61 - ก.ย.62 / 75,305.00    24,695.00    15
รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรับรองและพิธีกำร งาน บริหำรงำนทั่วไป

3 ค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 2,000.00      8,000.00      15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ งาน บริหำรงำนทั่วไป
ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
ค่ำจัดซ้ือพวงมำลัย ช่อดอกไม ้และพวงมำลำ

4 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 15,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 6,955.00      8,045.00      1 เดือน
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป

รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

ค่ำเช่ำพื้นที่เว็ปไซต์ อบต.

5 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 6,660.00      3,340.00      15

ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป

รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิกำรสอบแนวเขตที่สำธำรณะ

ก าหนด
ส่งมอบ
ของ/

งวดงาน
สุดทา้ย

หมายเหตุ คงเหลอื
จ านวน
(บทท)

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชอืก  จงัหวัดมหาสารคาม

ขอ้มลู ณ 30 กันยายน 2562 

 เบกิจา่ยแลว้
จ านวน
(บาท)

ที่ แหลง่เงิน จ านวน(บาท)

ผลการด าเนินงาน

รายการ / จ านวน (หน่วย)

หนา้ที ่1 จาก 16



หน่วยงาน ชว่งเวลา

เจา้ของเงิน ทีต่อ้งเริ่ม
จดัหาตามแผน

1 2 3 4 5

ก าหนด
ส่งมอบ
ของ/

งวดงาน
สุดทา้ย

หมายเหตุ คงเหลอื
จ านวน
(บทท)

 เบกิจา่ยแลว้
จ านวน
(บาท)

ที่ แหลง่เงิน จ านวน(บาท)

ผลการด าเนินงาน

รายการ / จ านวน (หน่วย)

6 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 500,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 3,400.00      15

ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป โอนลด

รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ 496,600.00       

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ัง เลือกต้ังซ่อมและกรณีอืน่ๆ

7 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 9,990.00      10.00          15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำร อบต.เคล่ือนที่ จัดท ำเวทีประชำคม

8 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 50,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 100,000.00  15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม 50,000
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรจัดงำนวันท้องถิน่ไทย

9 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 50000 โอนลด ต.ค.61 - ก.ย.62 / 29,300.00    700.00        15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป 20,000.00         
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรปกปอ้ง เทิดทูน สถำบนัของชำติ

10 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 30,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป โอนลด
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ 30,000.00         
โครงกำรประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ผู้บริหำร 
หวัหนำ้ส่วนรำชกำรท้องถิน่

หนา้ที ่2 จาก 16



หน่วยงาน ชว่งเวลา

เจา้ของเงิน ทีต่อ้งเริ่ม
จดัหาตามแผน

1 2 3 4 5

ก าหนด
ส่งมอบ
ของ/

งวดงาน
สุดทา้ย

หมายเหตุ คงเหลอื
จ านวน
(บทท)

 เบกิจา่ยแลว้
จ านวน
(บาท)

ที่ แหลง่เงิน จ านวน(บาท)

ผลการด าเนินงาน

รายการ / จ านวน (หน่วย)

11 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 15,195.00    4,805.00      15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรฝึกอบรมมำตรฐำนทำงคุณธรรม 
จริยธรรมหลักธรรมำภบิำล กำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชัน่

12 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 120,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 -             15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป โอนลด
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ 120,000.00       
โครงกำรฝึกอบรมลูกเสือชำวบำ้นเฉลิมพระเกยีรติ
สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง ต ำบลปอพำน

13 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 100,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 190,939.00  9,061.00      15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ 100,000.00       
โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏบิติังำน
และศึกษำดูงำนนอกสถำนที่

14 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 17,675.00    2,325.00      15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรรักน้ ำ รักปำ่ รักษำแผ่นดิน
หลักธรรมมำภบิำล

15 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  -  15 วัน
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั งาน บริหำรงำนทั่วไป
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนตำม
โครงกำรไทยนยิมยัง่ยืน

หนา้ที ่3 จาก 16



หน่วยงาน ชว่งเวลา

เจา้ของเงิน ทีต่อ้งเริ่ม
จดัหาตามแผน

1 2 3 4 5

ก าหนด
ส่งมอบ
ของ/

งวดงาน
สุดทา้ย

หมายเหตุ คงเหลอื
จ านวน
(บทท)

 เบกิจา่ยแลว้
จ านวน
(บาท)

ที่ แหลง่เงิน จ านวน(บาท)

ผลการด าเนินงาน

รายการ / จ านวน (หน่วย)

16 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 60,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 41,127.00    873.00        15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั ภำยใน โอนลด
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั 18,000.00         
  - โครงกำรต้ังด่ำนใหบ้ริกำรประชำชน(ช่วงเทศกำล) กำรรักษำควำมสงบภำยใน

17 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั ภำยใน
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั
โครงกำรปอ้งกนัอคัคีภยั กำรรักษำควำมสงบภำยใน

18 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั ภำยใน
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั
โครงกำรฝึกอบรมเครือข่ำยแกนน ำกำรปอ้งกนัแกไ้ข กำรรักษำควำมสงบภำยใน
ปญัหำยำเสพติด

19 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั ภำยใน
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั
โครงกำรฝึกอบรมทบทวน/จัดต้ัง อปพร. กำรรักษำควำมสงบภำยใน

20 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั ภำยใน
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั
โครงกำรส่งเสริมวินยัจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนริภยั กำรรักษำควำมสงบภำยใน

21 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 15,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ภำยในงำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั

22 ครุภณัฑ์ ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 5,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62 / 3,590.00      1,410.00      15
ประเภท ครุภณัฑ์ส ำนกังำน ภำยใน
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ส ำนกังำน งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบักำรรักษำควำมสงบภำยในหนา้ที ่4 จาก 16



หน่วยงาน ชว่งเวลา

เจา้ของเงิน ทีต่อ้งเริ่ม
จดัหาตามแผน

1 2 3 4 5

ก าหนด
ส่งมอบ
ของ/

งวดงาน
สุดทา้ย

หมายเหตุ คงเหลอื
จ านวน
(บทท)

 เบกิจา่ยแลว้
จ านวน
(บาท)

ที่ แหลง่เงิน จ านวน(บาท)

ผลการด าเนินงาน

รายการ / จ านวน (หน่วย)

23 ครุภณัฑ์ ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 51,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 49,900.00    1,100.00      15
ประเภท ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ภำยใน
ค่ำจัดซ้ือสำยดับเพลิง งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั

กำรรักษำควำมสงบภำยใน
24 ครุภณัฑ์ ส ำนกัปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 25,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 25,000.00    -             15

ประเภท ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ภำยใน
ค่ำจัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิงแบบรับปริมำณน้ ำได้ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั

กำรรักษำควำมสงบภำยใน
25 หมวดค่าใชส้อย ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 100,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 58,817.43    1,182.57      15

ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม งาน บริหำรงำนทั่วไป โอนลด
40,000.00         

26 หมวดค่าวัสดุ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 100,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 41,509.00    58,491.00    15
ประเภท วัสดุส ำนกังำน งาน บริหำรงำนทั่วไป

27 หมวดค่าวัสดุ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 30,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 26,615.00    3,385.00      15
ประเภท วัสดุงำนบำ้นงำนครัว งาน บริหำรงำนทั่วไป

28 หมวดค่าวัสดุ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 300,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 146,100.00  53,900.00    1 เดือน
ประเภท วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน งาน บริหำรงำนทั่วไป

29 หมวดค่าวัสดุ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 30,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 1,707.00      28,293.00    15
ประเภท วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ งาน บริหำรงำนทั่วไป

30 หมวดค่าวัสดุ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 50,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 28,748.00    21,252.00    15
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ งาน บริหำรงำนทั่วไป

31 หมวดค่าวัสดุ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 30,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 2,920.00      27,080.00    15
ประเภท วัสดุอืน่ๆ งาน บริหำรงำนทั่วไป หนา้ที ่5 จาก 16
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32 หมวดครุภณัฑ์ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 25,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 24,000.00    1,000.00      15
ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ งาน บริหำรงำนทั่วไป
ค่ำจัดซ้ือกล้องถ่ำยรูป

33 หมวดครุภณัฑ์ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 24,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 22,000.00    2,000.00      15
ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ งาน บริหำรงำนทั่วไป
จัดซ้ือล ำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมค์ลอย

34 หมวดครุภณัฑ์ ส ำนกัปลัด แผนงาน บริหำรงำนทั่วไป 50,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ งาน บริหำรงำนทั่วไป
เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำซ่อมแซมรักษำ โครงสร้ำงครุภณัฑ์
ขนำดใหญ่

36 หมวดค่าใชส้อย ส่วน แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 5,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภทรำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร กองคลัง งำน  บริหำรงำนคลัง
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอคัดส ำเนำผู้ถือครองที่ดิน
ในเขตพื้นที่ต ำบลปอพำน

37 หมวดค่าใชส้อย ส่วน แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 100,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62  - 3,665.00      15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติั กองคลัง งำน  บริหำรงำนคลัง โอนลด
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ 96,335.00         
  โครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

38 หมวดค่ำใช้สอย ส่วน แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 14,788.95    5,211.05      15
ประเภท  รำยจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อม  กองคลัง งำน  บริหำรงำนคลัง

39 หมวดค่าวัสดุ ส่วน แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 40,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 39,142.00    858.00        15
ประเภท วัสดุส ำนกังำน กองคลัง งำน  บริหำรงำนคลัง

40 หมวดค่าวัสดุ ส่วน แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 30,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 15,300.00    14,700.00    15
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งำน  บริหำรงำนคลัง
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41 หมวดค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงำน  กำรศึกษำ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร ศำสนำและ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ วัฒนธรรม กำรศึกษำ
โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นวชิาการ

42 หมวดค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงำน  กำรศึกษำ 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 19,650.00    350.00        15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร ศำสนำและ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ วัฒนธรรม กำรศึกษำ
โครงการสง่เสรมิสนับสนุนกจิการสภาเด็ก

43 หมวดค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงำน  กำรศึกษำ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ศำสนำและ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั

วัฒนธรรม กำรศึกษำ
44 หมวดค่ำวัสดุ ส่วนกำรศึกษำ แผนงำน  กำรศึกษำ 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 18,231.00    1,769.00      15

ประเภท วัสดุส ำนกังำน ศำสนำและ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั
45 หมวดค่ำวัสดุ ส่วนกำรศึกษำ แผนงำน  กำรศึกษำ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 8,640.00      1,360.00      15

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ศำสนำและ งำน บริหำรทั่วไปเกีย่วกบั
วัฒนธรรม กำรศึกษำ

46 หมวดค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงาน กำรศึกษำ 238,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 238,000.00   - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร ศำสนำและ งาน ระดับกอ่นวัยเรียนและ
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ วัฒนธรรม ประถมศึกษำ
โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

47 หมวดค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงาน กำรศึกษำ 158,200.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 145,060.00  13,140.00    15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร ศำสนำและ งาน ระดับกอ่นวัยเรียนและ
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ วัฒนธรรม ประถมศึกษำ
โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
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48 หมวดค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงาน กำรศึกษำ 686,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 691,520.00  80.00          15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร ศำสนำและ งาน ระดับกอ่นวัยเรียนและ
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ วัฒนธรรม ประถมศึกษำ
โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

49 หมวดค่ำวัสดุ ส่วนกำรศึกษำ แผนงาน กำรศึกษำ 1,002,300.00     ต.ค.61 - ก.ย.62 / 709,467.56  100,486.94   15
ประเภท อำหำรเสริม(นม) ศำสนำและ งาน ระดับกอ่นวัยเรียนและ

50 หมวดค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ส่วนกำรศึกษำ แผนงาน กำรศึกษำ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 30
ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ศำสนำและ งาน ระดับกอ่นวัยเรียนและ
โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัฒนธรรม ประถมศึกษำ

51 หมวด ค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงานกำรศำสนำวัฒนธรรม 100,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 67,132.00    36.00          15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรับรองและพิธีกำร ศำสนำและ และนนัทนำกำร โอนลด

วัฒนธรรม งาน งำนบริหำรทั่วไป 32,832.00         
52 หมวด ค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงานกำรศำสนำวัฒนธรรม 100,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 99,932.00    68.00          15

ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร ศำสนำและ และนนัทนำกำร
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ วัฒนธรรม งาน งำนบริหำรทั่วไป
โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติดปอพำนคัพ

53 หมวด ค่ำใช้สอย ส่วนกำรศึกษำ แผนงานกำรศำสนำวัฒนธรรม 50,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 49,110.00    890.00        15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร ศำสนำและ และนนัทนำกำร
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ วัฒนธรรม งาน งำนบริหำรทั่วไป
โครงกำรออกก ำลังกำยต ำบลปอพำน

54 หมวดค่ำใช้สอย กองสำธำรณสุข แผนงาน สำธำรณสุข 7,200.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร งานบริหำรทั่วไป

เกีย่วกบัสำธำรณสุข
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55 หมวด ค่ำใช้สอย กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 6,865.00      3,135.00      15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ เกีย่วกบัสำธำรณสุข
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะและส่ิงแวดล้อม

56 หมวด ค่ำใช้สอย กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ เกีย่วกบัสำธำรณสุข
โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำโรคขำดสำรไอโอดีน

57 หมวด ค่ำใช้สอย กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 43,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ เกีย่วกบัสำธำรณสุข
โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก

58 หมวด ค่ำใช้สอย กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 33,000.00    -             15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ เกีย่วกบัสำธำรณสุข 23,000.00         
โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับำ้

59 หมวด ค่ำใช้สอย กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 450,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 433,900.00  6,100.00      1
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด80,000   เดือน
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ เกีย่วกบัสำธำรณสุข โอนเพิ่ม70,000
โครงกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน

60 หมวดค่ำใช้สอย กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 5,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

เกีย่วกบัสำธำรณสุข
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61 หมวดค่ำวัสดุ กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 9,988.00      12.00          15
ประเภท  วัสดุส ำนกังำน งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

62 หมวดค่ำวัสดุ กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 136,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 99,200.00    36,800.00    15
ประเภท  วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

63 หมวดค่ำวัสดุ กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 5,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62 / 3,150.00      1,850.00      15
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

64 หมวดค่ำครุภณัฑ์ กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 3,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
คา่จัดซือ้เครือ่งวดัความดันโลหติ

65 หมวดค่ำครุภณัฑ์ กองสำธำรณสุข แผนงำน  สำธำรณสุข 2,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
คา่จัดซือ้เครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิว้แบบดจิดิอล

66 หมวดค่ำใช้สอย สวัสดิกำรฯ แผนงาน สังคมสงเครำะห์ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยได้เกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรไมเ่ข้ำ งาน งำนบริหำรทั่วไป
ลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนชมุชนต.ปอพาน

67 หมวดค่ำใช้สอย สวัสดิกำรฯ แผนงาน สังคมสงเครำะห์ 30,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 30,000.00     - 15
ประเภท รำยได้เกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรไมเ่ข้ำ งาน งำนบริหำรทั่วไป
ลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการรวมพลังวนัสตรสีากลต.ปอพาน

68 หมวดค่ำใช้สอย สวัสดิกำรฯ แผนงาน สังคมสงเครำะห์ 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 20,000.00    -             15
ประเภท รำยได้เกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรไมเ่ข้ำ งาน งำนบริหำรทั่วไป
ลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการโรงเรยีนผูส้งูอายตุ าบลปอพาน
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69 หมวดค่ำใช้สอย สวัสดิกำรฯ แผนงาน สังคมสงเครำะห์ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 10,000.00     - 15
ประเภท รำยได้เกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรไมเ่ข้ำ งาน งำนบริหำรทั่วไป
ลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสง่เสรมิอาชพีผูอ้าย ุผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส

70 หมวดค่ำใช้สอย สวัสดิกำรฯ แผนงาน สังคมสงเครำะห์ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยได้เกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรไมเ่ข้ำ งาน งำนบริหำรทั่วไป
ลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมเพิม่เตมิทักษะการมัดหมีฯ่

71 หมวดค่ำวัสดุ สวัสดิกำรฯ แผนงาน สังคมสงเครำะห์ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 8,304.00      1,696.00      15
ประเภท วัสดุส ำนกังำน งาน งำนบริหำรทั่วไป

72 หมวดค่ำวัสดุ สวัสดิกำรฯ แผนงาน สังคมสงเครำะห์ 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 7,320.00      2,680.00      15
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ งาน งำนบริหำรทั่วไป

73 หมวด ค่ำใช้สอย กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 17,625.00    42,375.00    15
ประเภท รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม 50,000

74 หมวด ค่ำใช้สอย กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 6,660.00      3,340.00      15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิกำรสอบแนวเขตที่ดินสำธำรณะ

75 หมวด ค่ำใช้สอย กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 85,865.00    4,135.00      15
ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม 70,000
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76 หมวด ค่ำวัสดุ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 24,257.00    743.00        15
ประเภท วัสดุส ำนกังำน งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม5,000

77 หมวด ค่ำวัสดุ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 30,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 53,110.63    6,889.37      15
ประเภท วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม

30,000.00         
78 หมวด ค่ำวัสดุ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 18,890.00    1,110.00      15

ประเภท วัสดุกอ่สร้ำง งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

79 หมวด ค่ำวัสดุ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 10,000

80 หมวดค่ำวัสดุ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 9,980.00      20.00          15
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

81 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 2,152,207.00     ต.ค.61 - ก.ย.62 7.00            60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 7 2,152,200.00     

82 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 67,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 65,000.00    2,000.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 5

83 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 142,000.00  8,000.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 4
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84 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 142,000.00  8,000.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค คสล ม.7 งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

85 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 123,012.48  26,987.52    60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 16

86 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 140,000.00  10,000.00    60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 12

87 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 83,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 79,500.00    3,500.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงฝำปดิร่องระบำยน้ ำ หมูท่ี่ 5

88 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 142,200.00  7,800.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงร่องระบำยน้ ำ คสล. หมูท่ี่15

89 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 147,700.00  2,300.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงร่องระบำยน้ ำ  หมูท่ี่1

90 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 140,500.00  9,500.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงร่องระบำยน้ ำ  หมูท่ี่ 3

91 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 145,000.00  5,000.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงร่องระบำยน้ ำ  หมูท่ี่ 8

92 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 449,600.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 435,000.00  600.00        60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 14,000
โครงกำรกอ่สร้ำงระบบประปำพร้อมหอถังสูง
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93 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 144,000.00  6,000.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 55,500
โครงกำรขุดลอกล ำหว้ยตำโล้ หมูท่ี่ 6

94 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 92,234.24    2,265.76      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 9,000
โครงกำรบกุเบกิถนนดินเพื่อกำรเกษตร หมูท่ี่ 10

95 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 83,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 141,000.00  9,000.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 5,500
โครงกำรบกุเบกิถนนดินเพื่อกำรเกษตร หมูท่ี่ 13

96 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 144,000.00  6,000.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรบกุเบกิถนนดินเพื่อกำรเกษตร หมูท่ี่ 9

97 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 150,000.00       ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรปรับปรุงระบบน้ ำประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี่ 2

98 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรท้องถิน่อำสำปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติฯ

99 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 6,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรผลิตและขยำยสำรชีวะภณัฑ์

100 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 6,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรฯ กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรฝึกอบรมกำรใช้สำรเคมใีนภำคกำรเกษตร
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101 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 /  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 10,000
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพคณะกรรมกำรศูนย์ฯ

102 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 29,968.00    32.00          15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม 20,000
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงปลำในหนองฯ

103 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 10,000
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรส่งเสริมปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยปุย๋พืชสด

104 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 10,000
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนตำมหลักปรัชญำฯ

105 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  - 50,000.00    15
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนเพิ่ม 30,000
ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
โครงกำรอนรัุกษแ์ละพัฒนำสมนัไพรฯ

106 หมวด ค่ำใช้สอย กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 5,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

107 หมวด ค่ำวัสดุ กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 10,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท วัสดุส ำนกังำน กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

108 หมวด ค่ำวัสดุ กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 20,000.00         ต.ค.61 - ก.ย.62 / 11,810.00    8,190.00      15
ประเภท วัสดุกำรเกษตร กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
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109 หมวด ค่ำวัสดุ กองส่งเสริม แผนงำน  งำนกำรเกษตร 5,000.00           ต.ค.61 - ก.ย.62  -  - 15
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ กำรเกษตร งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป

110 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 319,800.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 310,000.00  9,800.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 1

111 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 286,200.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 275,500.00  700.00        60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 10,000
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 11

112 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 468,900.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 464,600.00  4,300.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 3

113 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 139,100.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 133,000.00  6,100.00      60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 4

114 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 468,700.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 425,000.00  43,700.00    60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด 43,000
โครงกำรขุดลอกหนองแสง หมูท่ี่ 5

115 หมวด ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 449,500.00       ต.ค.61 - ก.ย.62 / 432,000  - 60
ประเภท ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป โอนลด
โครงกำรบกุเบกิถนนดินเพื่อกำรเกษตร หมูท่ี่ 12 17,500.00         
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