
ผด.3
งวดท่ี 1  ( ตุลาคม -มีนาคม)

งวดท่ี 2 ( เมษายน- มิถุนายน)

งวดท่ี 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย

1 งบประมาณ 50,000           

ต.ค.2560 - ก.ย 2561  / 800.00          49,200           พ.ย.-60 ร้านน ้าด่ืมเนินน ้าค้า

 / 650.00          48,550           12-ธ.ค.-60

/ 640.00          47,910           10-ม.ค.-61

/ 750.00          47,160           2-ก.พ.-61

/ 730.00          46,430           7-มี.ค.-61

/ 750.00          45,680           9-เม.ย.-61

/ 800.00          44,880           2-พ.ค.-61

/ 850.00          44,030           5-มิ.ย.-61

/ 850.00          43,180           4-ก.ค.-61

/ 750.00          42,430           3-ส.ค.-61

/ 750.00          41,680.00       4-ก.ย.-61

ต.ค.2560 - ธ.ค 2560 / 18,345.00      23,335.00       19-ธ.ค.-60 ร้านเพชรภูพาน

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 / 20,000.00      3,335.00         17-มี.ค.-61 หจก.ถมทอง

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561  -  -  - ศึกษาภัณฑ์

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 / 1,185.00        2,150.00         28-ส.ค.-61 ร้านอนุรัตน์

เคร่ืองเขียน
2 งบประมาณ 50,000 ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560

ม.ค.2561 - มี.ค.2561  -  -  -

วัสดุคอมพิวเตอร์ ส้านักปลัด

 -เพ่ือจ่ายจัดซิ อวัสดุคอม

 -จัดซื อวัสดุส้านักงาน

วัสดุส้านักงาน ส้านักปลัด

 -จัดซื อน ้าด่ืม

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่

ข้อมูล  ณ   วันท่ี  30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)
ผลการด าเนินการ



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561  -  -  -

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  / 31,970.00      18,030.00       25-ก.ย.-61

 /
3 งบประมาณ 5,000 ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 / 5,000             - 18-ก.ค.-61

4 งบประมาณ 10,000 ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560  / 3,222.00     6,778.00         19-ธ.ค.-60 ร้านชัชวานพานิช

ม.ค.2561 - มี.ค.2561  / 3,735.00     3,043.00         8-ก.พ.-61 ร้านบุญบัวทองพาณิชย์

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561  / 1,465.00        1,578.00         21-มิ.ย.-61 ร้านบุญบัวทองพาณิชย์

ก.ค. 25561- ก.ย.2561  / 1,187.00        391               14-ก.ค.-61 ร้านบุญบัวทองพาณิชย์

5 งบประมาณ 50,000 ต.ค.2560- ธ.ค. 2560

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 / 2,154.00        47,846.00       12-ก.พ.-61 ร้านเฮ้อเฮง

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561- ก.ย.2561

6 งบประมาณ 190,000 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561  / 12,500 177,500.00         8-พ.ย.-60

 / 14,500 163,000.00         12-ธ.ค.-60

 / 15,500 147,500.00         10-ม.ค.-61

 / 17,500 130,000.00         8-ก.พ.-61

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ส้านักปลัด

วัสดุก่อสร้าง ส้านักปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว ส้านักปลัด

ดี ไดรว์ ผงหมึก ผ้าหมึก 

หมึกเคร่ืองปริ นฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส้านักปลัด

พิวเตอร์ แผ่นดิสก์ แอนด์



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

 / 16,500 113,500.00         14-มี.ค.-61

 / 13,000.00         100,500.00         9-เม.ย.-61

 / 6,500.00           94,000.00          3-พ.ค.-61

 / 10,500.00         83,500.00          3-พ.ค.-61

 / 20,000.00         63,500.00          14 มิย.61

 / 17,500.00      4,600.00            4-ก.ค.-61

 / 12,000.00      34,000.00       3-ส.ค.-61

 / 18,500.00      15,500.00       6-ก.ย.-61

5,500.00        10,000.00       28-ก.ย.-61

10,000.00      -                28-ก.ย.-61

7 งบประมาณ 10,000 ต.ค.2560- ธ.ค. 2560  0 5,000              -  *

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561- ก.ย.2561

 

8 งบประมาณ 30,000 ต.ค.2560- ธ.ค. 2560  0 30,000            -  *

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 765 14-ก.พ.-61

9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 60,000.00       ต.ค.2560- ธ.ค. 2560

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ ม.ค.2561 - มี.ค.2561 2,910.00           57,090.00          

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561 900.00             56,190.00          

 ส้านักปลัด

ไขควง ประแจ ยางรถยนต์

วัสดุอ่ืน ๆ  ส้านักปลัด

 - ซื อธงตราสัญลักษณ์

 - ซื อผ้าประดับ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส้านักปลัด



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

ก.ค. 2561- ก.ย.2561

10 งบประมาณ 15,000 ต.ค.2560- ธ.ค. 2560

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561- ก.ย.2561 2,000 13,000           4-ก.ค.-61

  

11 งบประมาณ 260,000.00     ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 19,350.00      240,650         8-พ.ย.-60 นางสาวจินตนา
20,000.00      220,650         4-ม.ค.-61 ชากิจดี

20,000.00      200,650         2-ก.พ.-61

20,000.00      180,650         7-มี.ค.-61

20,000.00      160,650         2-เม.ย.-61

20,000.00      140,650         3-พ.ค.-61

20,000.00      120,650         5-มิ.ย.-61
20,000.00      100,650         4-ก.ค.-61

20,000.00      80,650.00       3-ส.ค.-61

20,000.00      60,650.00       4-ก.ย.-61

20,000.00      40,650.00       28-ก.ย.-61

6,164.00        46,814.00       28-ก.ย.-61 เทศบาลต้าบล

นาแก

ทิ งขยะ

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆเช่น จ้างเหมา

เก็บขยะ และค่าธรรมเนียม

จอบ คราด ต่างๆ ฯลฯ

ค่าใช้สอย ส้านักปลัด

วัสดุเกษตร ส้านักปลัด

 -เพ่ือถือจ่ายเป็นค่าซื อ

ปุ๋ย ถุงด้า กรรไกร พันธ์ุพืช

น ้ามันเบรก หม้อน ้า หัวเทียน 

แบตเตอร์ร่ี อ่ืนๆ



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

12 งบประมาณ 35,000 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561  / 17,500 17,500           2-ก.พ.-61 หจก.นครพนม

17500 -                28-ก.ย.-61 ออโต้ออฟฟิส

13 งบประมาณ 10,000.00       ต.ค.2560 - ก.ย. 2561  0 10,000.00       

 

14 งบประมาณ 240,000.00     ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 19,350.00      220,650.00     31-ต.ค.-60

7,500.00        213,150.00     1-ธ.ค.-60

7,500.00        205,650.00     1-ธ.ค.-60

5,000.00        200,650.00     1-ธ.ค.-60

7,500.00        193,150.00     4-ม.ค.-61

5,000.00        188,150.00     4-ม.ค.-61

7,500.00        180,650.00     4-ม.ค.-61

20,000.00      160,650.00     2-ก.พ.-61

20,000.00      140,650.00     2-มี.ค.-61

20,000.00      120,650.00     2-เม.ย.-61

20,000.00      100,650.00     3-พ.ค.-61

20,000.00      80,650.00       4-มิ.ย.-61

20,000.00      60,650.00       2-ก.ค.-61
20,000.00      40,650           1-ส.ค.-61

20,000.00      20,650           3-ก.ย.-61

20,000.00      650.00           28-ก.ย.-61

จ้างคนงานท่ัวไป จ้างยาม

แม่บ้าน ค่าธรรมเนียม

ทิ งขยะ)

ค่าใช้สอย ส้านักปลัด

 -เพ่ือถือจ่ายเป็นค่าจ้าง

เหมารายเดือน(ส้าหรับ

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับ

วารสาร หนังสือพิมพ์

นิตยสาร ฯลฯ

ค่าใช้สอย ส้านักปลัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า

เคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าใช้สอย ส้านักปลัด



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

15 งบประมาณ 30,000.00       ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 0 30,000.00       

16 งบประมาณ 75,000.00       ต.ค.2560 - ก.ย. 2561  36,000.00      39,000.00       6-ก.ย.-61 หจก.ปอปอ

 เรณูนคร

17 งบประมาณ 185,000 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561

77,000.00      108,000.00     28-ก.พ.-61

 

45,000.00      63,000.00       28-ก.พ.-61

ควัน จ้านวน 30 ขวดๆละ

1500  บาท

3.ค่าจัดซื อวัคซีนพิษสุนัขบ้า

1.ค่าทรายอะเบท จ้านวน 

20  ถัง

2.ค่าจัดซื อน ้ายาพ่นหมอก

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ ส้านักปลัด

การแพทย์

 -เพ่ือจ่ายเป็น

มันเบนชิน น ้ามันดีเซล

ฯลฯ เพ่ือใช้ในการฉีด

พ่นยุง

ค่าใช้สอย ส้านักปลัด

 -ค่าวัสดุเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อน ้า

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

บริการอ่ืนๆ เช่น เข้าเล่ม

เอกสาร  จัดท้าคู่มือต่างๆ

ค่าใช้สอย ส้านักปลัด



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

18 งบประมาณ 35,000.00       ต.ค.2560- ธ.ค. 2560 10,220.00      24,780.00       21-ธ.ค.-60 ร้านบ้านหนังสือ

5,400.00        19,380.00       2-ก.พ.-61 อนุพันธ์

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 7,950.00     11,430.00       27-ก.พ.-61 โรงพิมพ์อาสา

3,731.00     7,699.00         22-มี.ค.-61 รักษาดินแดง

ร้านเอกทรัพย์

นานาภัณฑ์

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561- ก.ย.2561 7,699.00        -                28-ส.ค.-61 ร้านอนุรัตน์

เคร่ืองเขียน

19 งบประมาณ 30,000 ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 / 4,980.00        25,020.00       14-พ.ย.-60 ร้านคล๊ิก ไอที

ม.ค.2561 - มี.ค.2561  / 4,600 20,420           15-ม.ค.-61 ร้านคล๊ิก ไอที

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561  / 4,400 16,020           4 พ.ค .61 ร้านเรณูนครไอที

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561

20 งบประมาณ 19,300.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560  /

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 16,000.00       - 16-ม.ค.-61 ร้านคล๊ิกไอที

3,300.00         -

21 งบประมาณ 396,000.00     ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 31,950.00      364,050.00     8-พ.ย.-60 นายทนงค์ศักด์ิ

จ้านวน 1 เคร่ือง

จ้างเหมา กองการศึกษาฯ

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์

จ้านวน 1 เคร่ือง

 -เคร่ืองปริ นเตอร์

ดี ไดรว์ ผงหมึก ผ้าหมึก 

หมึกเคร่ืองปริ นฯ

ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง

 -เพ่ือจ่ายจัดซิ อวัสดุคอม
พิวเตอร์ แผ่นดิสก์ แอนด์

ดินสอ ฯลฯ

 -เพ่ือถือจ่ายเป็นค่าซื อ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น

กระดาษ แฟ้ม ปากกา

 จ้านวน 1000 โดสๆละ

30  บาท

วัสดุส้านักงาน กองคลัง



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

33,000.00      331,050.00     12-ธ.ค.-60 ชากิจดี

33,000.00      298,050.00     4-ม.ค.-61 นายอนุรักษ์ 

33,000.00      265,050.00      5 ก.พ.61 วงค์ทอง

33,000.00      232,050.00     7-มี.ค.-61 นางอุลัยวรรณ์

33,000.00      199,050.00     3-เม.ย.-61 จิตมาตย์

33,000.00      166,050.00     3-พ.ค.-61

33,000.00      133,050.00     5-มิ.ย.-61

33,000.00      100,050.00     4-ก.ค.-61

33,000.00      67,050.00       6-ส.ค.-61

33,000.00      34,050.00       28-ก.ย.-61
22 งบประมาณ 10,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 0 10,000           ไม่มีการเบิกจ่าย

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

 

23 งบประมาณ 20,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 5,265.00        14,735.00       22-ธ.ค.-61 ร้านเพชรภูพาน

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 1,510.00        13,225.00       21-มี.ค.-61 ร้านบ้านหนังสือ

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561 อนุพันธ์ุ

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 13,225.00      -                31-ส.ค.-61 ร้านบ้านหนังสือ

อนุพันธ์ุ

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 5,000 ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 0 5,000.00         ไม่มีการเบิกจ่าย

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

ดินสอ  ฯลฯ

กองการศึกษาฯ

 -เพ่ือจ่ายจัดซิ อวัสดุคอม

 -เพ่ือถือจ่ายเป็นค่าซื อ

ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น

กระดาษ แฟ้ม ปากกา

ถ้วยชาม ฯลฯ

วัสดุส้านักงาน กองการศึกษาฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ

 -เพ่ือจัดซื อวัสดุสิ นเปลือง

 เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด

 -รับ - ส่งเด็กก่อนวัยเรียน



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561

25 งบประมาณ 1,245,920.00      ต.ค.60 - เม.ย. 61  / 103,051.96 1,142,868.04      1-ธ.ค.-60 สหกรณ์โคนม

พ.ค.61 - ก.ย.61 103051.96 1,039,816.08   1-ธ.ค.-60 วังน ้าเย็น จ้ากัด

/ 98,367.78 941,448.30         22-ธ.ค.-60 "

 / 107,736.14    833,712.16         25-ม.ค.-61 "

 / 93,683.60   740,028.56         2-ก.พ.-61 "

 / 201,419.74    538,608.82         7-มี.ค.-61 "

 107,736.14    430,872.68     25-พ.ค.-61 "

98,367.78      332,504.90     31-พ.ค.-61 "
99,783.20      232,721.70     16-ก.ค.-61 "

104,318.80    128,402.90     10-ส.ค.-61 "
90,712.00      37,690.90       19-ก.ย.-61 "

26 งบประมาณ 100,000.00     ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 99,750.00      250.00           31-ม.ค.-61 ร้านเพรชภูพาน

ชนและประชาชน

 -จัดซื ออุปกรณ์กีฬา เช่น

ฟุตบอล ฯ ลฯ ส่งเสริม

การออกก้าลังกายของเยาว

วัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ

260 วัน

 -ศูนย์เด็ก  จ้านวน 161 คน

 -ร.ร  จ้านวน 438 คน 

รวม 599 คน จ้านวน  

ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษาฯ

 เพ่ือถือจ่ายเป็นค่าอาหาร

เสริมนม ดังนี 

พิวเตอร์ แผ่นดิสก์ แอนด์

ดี ไดรว์ ผงหมึก ผ้าหมึก 

หมึกเคร่ืองปริ นฯ



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

27 งบประมาณ 100,000 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561  0 100,000         ไม่มีการเบิกจ่าย

 

 

28 งบประมาณ 10,000.00       ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 7,910.00        2,090.00         16-ม.ค.-61 ร้านธนภัท 

เซอร์วิส

29 งบประมาณ 20,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 9,395.00        10,605.00       22-ธ.ค.-60 ร้านเพชรภูพาน

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 10,605.00      -                31-ส.ค.-61 ร้านบ้านหนังสือ

อนุพันธ์ุ

วัสดุส้านักงาน กองช่าง

 -เพ่ือถือจ่ายเป็นค่าซื อ

ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น

กระดาษ แฟ้ม ปากกา

ดินสอ  ฯลฯ

 -ซ่อมแซมทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เลขท่ี 27/2561

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง

0.12 เมตร   จ้านวน 178 

ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้

ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่

 -ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ต้าบลโคกหินแฮ่ โดยการเท

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

30 งบประมาณ 80,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 28,750.00      51,250.00       22-ธ.ค.-60 ร้านชัยวัฒน์

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 การค้า

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561 21,500.00      29,750.00       18-พ.ค.-61 "

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 29,750.00      -                23-ก.ค.-61 "
31 งบประมาณ 40,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 0 40,000.00       ไม่มีการเบิกจ่าย

ม.ค.2561 - มี.ค.2561  

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561  

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561

32 งบประมาณ 20,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 0 20,000.00       ไม่มีการเบิกจ่าย

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561

33 งบประมาณ 50,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 50,539.00      29-มี.ค.-61 การไฟฟ้าส่วน

 ภูมิภาค

34 งบประมาณ 50,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 * โอนเปล่ียนแปลง

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 งบประมาณ

35 งบประมาณ 30,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560  /
ม.ค.2561 - มี.ค.2561 25,901.29      29-มี.ค.-61 การไฟฟ้าส่วน

36 งบประมาณ 20,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560  / ภูมิภาค

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 21,098.63      29-มี.ค.-61 การไฟฟ้าส่วนสายแยกโรงเรียน ม.8

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่ากองช่าง

สายไปกุดฮี  ม.5

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่ากองช่าง

ไปนางไพพิศ ม.1

ไปนายศรีพนม ม.1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง กองช่าง

ต้่า สายนายคริสมาสต์ -

หมึกเคร่ืองปริ นฯ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง กองช่าง

ต้่า สายนางบุญป่ง - 

 -เพ่ือจ่ายจัดซิ อวัสดุคอม

พิวเตอร์ แผ่นดิสก์ แอนด์
ดี ไดรว์ ผงหมึก ผ้าหมึก 

ยางรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง

 -เพ่ือจ่ายซื อไขควง ประแจ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง

 -เพ่ือจ่ายซื อหลอดไฟฟ้า

ฟิวส์ ปล๊ัก ฯลฯ



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

37 งบประมาณ 30,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560  / ภูมิภาค

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 30,312.78      29-มี.ค.-61 การไฟฟ้าส่วน

38 งบประมาณ 20,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 ภูมิภาค

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 20,297.02      29-มี.ค.-61 การไฟฟ้าส่วน

39 งบประมาณ 50,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 ภูมิภาค

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 44,804.96      29-มี.ค.-61 การไฟฟ้าส่วน

40 งบประมาณ 100,000.00     ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 ภูมิภาค

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 96,779.51      29-มี.ค.-61 "

41 งบประมาณ 12,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 12,000.00      23-ก.พ.-61 ร้านย่ิงเกรียงไกร

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 การค้า

13,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 13,000.00      ร้านโชคดีทวีทรัพย์

42 งบประมาณ 16,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560

ม.ค.2561 - มี.ค.2561   / 16,000.00      -                21-มี.ค.-61 ร้านเขียรคอมฯ

 
43 เงินอุดหนุน 3,001,800 ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 หจก.อ.สุรชัย

เฉพาะกิจ ม.ค.2561 - มี.ค.2561

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561    / 990,639.00    2,011,161       หจก.อ.สุรชัย

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561   / 997,500.00    1,013,661       
ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กต้าบลโคกหินแฮ่ 

ส้านักงาน จ้านวน 1 เคร่ือง

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา กรมส่งเสริมฯ

เด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส้านักปลัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน

ดูดฝุ่น ขนาด 10 ลิตร

 จ้านวน 8 โต๊ะ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส้านักปลัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ิอง

ครุภัณฑ์ส้านักงาน ส้านักปลัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะขา

พับอเนกประสงค์ หน้าขาว

สายห้วยยาง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่ากองช่าง

ม.1 สายหนองม่วง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่ากองช่าง

สายนางพัดตา  ม.13

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่ากองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่ากองช่าง

สายนายวัชรินทร์  ม.13



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

*

44 เงินอุดหนุน 1,898,000.00  ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560

เฉพาะกิจ ม.ค.2561 - มี.ค.2561   / 1,146,000.00  752,000.00     24-ม.ค.-61 หจก.เอฟ เอส
คอมเพล็ค

45 งบประมาณ 27,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560  /

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 27,000.00      -                19-มี.ค.-61 ร้านบุญเจริญ

ทรัพย์พลาย

 
46 งบประมาณ 15,000.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 15,000.00      -                25-พ.ค.-61 ร้านภูพานหลวง

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

47 งบประมาณ 62,300.00       ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

เม.ย.2561 - มิ.ย.2561 62,300.00      -                3-พ.ค.-61 ร้านภูพานหลวง

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561
48 งบประมาณ 100,000.00     ต.ค.2560 - ธ.ค. 2560 -               100,000.00         * โอนเปล่ียนแปลง

ม.ค.2561 - มี.ค.2561 งบประมาณ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง

ศูนย์ผู้สูงอายุต้าบลโคกหินแฮ่

พลาสติกมีฝาปิด ขนาด 120

ลิตร จ้านวน  89  ใบ

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ส้านักปลัด

ภัณฑ์ยา ชุดตรวจปัสสาวะ

ครุภัณฑ์อ่ืน ส้านักปลัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อถังขยะ

วัสดุหรือวิทยาศาสตร์หรือ ส้านักปลัด

การแพทย์

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเวช

1.สายส่งน ้าดับเพลิง ขนาด

1.5 นิ ว จ้านวน 1 เส้น

2.หัวฉีดน ้าดับเพลิง

จ้านวน  1 หัว 

อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ส้านักปลัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม กรมส่งเสริมฯ

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน

ต้องน้อย ม.2 ต.โคกหินแฮ่

อ.เรณูนคร จ.นครพนม



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

49 งบประมาณ 2,700.00        ม.ค.2561 - มี.ค.2561  / 2,700.00        -                14-ก.พ.-61 ร้านลาวัลย์

เฟอร์นิเจอร์
50 งบประมาณ 5,600.00        ม.ค.2561 - มี.ค.2561 5,600.00         - 14-ก.พ.-61 ร้านลาวัลย์

เฟอร์นิเจอร์

51 งบประมาณ 160,000.00     เม.ย.2561 - มิ.ย.2561 118,000.00    42,000.00       3-เม.ย.-61 ร้านชัยวัฒน์การค้า

900.00          41,100.00       4-พ.ค.-61 ร้าโชคชัยการช่าง

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 1,400.00        39,700.00       23-ก.ค.-61 อิเลคทรอนิกส์

4,900.00        34,800.00       19-ก.ย.-61
52 งบประมาณ 375,000.00     ม.ค.2561 - มี.ค.2561    / 374,000        1,000.00            23-มี.ค.-61 หจก.วีระภัทร1992

คอนสตรัคช่ัน

53 งบประมาณ 214,000.00     ม.ค.2561 - มี.ค.2561    / 213,000 1,000.00            23-มี.ค.-61 ร้านวิราพรพาณิชย์

 

54 งบประมาณ 470,000 เม.ย.2561 - มิ.ย.2561   / 469,000.00    1,000.00         18-พ.ค.-61 หจก.บุญวงค์ก่อสร้าง

55 งบประมาณ 400,000.00     เม.ย.2561 - มิ.ย.2561   / 399,000        1,000.00         3-ก.ค.-61 หจก.แก้วดวงตา

ตคสล. ม.7,10

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า กองช่าง

ตามแบบ เลขท่ี 5/2561

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า กองช่าง

โครงการขยายไหล่ถนนบ้าน กองช่าง

นาม่วงท่า - บ้านต้องน้อย

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง กองช่าง

หมู่ท่ี 2,3,5,12,13,14,15

ครุภัณฑ์

 -บ้ารุงรักษาเคร่ืองขยายเสียง

หอกระจายข่าว ม.9,13

 -ตู้ไม้เก็บเอกสาร  จ้านวน

2 หลัง

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง กองช่าง

 -ค่าจัดซื อตู้ไม้เก็บเอกสาร กองการศึกษาฯ

ครุภัณฑ์ส้านักงาน กองคลัง

ตามแบบ เลขท่ี 28/2561



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

ก่อสร้าง

56 งบประมาณ 89,000.00       เม.ย.2561 - มิ.ย.2561  / 88,500.00      500.00           3-พ.ค.-61 ร้านอุบลวรรณ

ก่อสร้าง

57 โครงการวางท่อระบายน ้า งบประมาณ 459,000.00     เม.ย.2561 - มิ.ย.2561  / 458,000.00    1,000.00         21-มิ.ย.-61 หจก.อุ้มบุญเอ็น

จิเนียร่ิง

58 งบประมาณ 200,000 เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  / 234,500.00    1,500.00         20-ก.ค.-61 หจก.ทรัพย์มนตรี

59 งบประมาณ 100,000 เม.ย.2561 - มิ.ย.2561  / 99,500.00      500.00           3-ส.ค.-61 ร้านอุบลวรรณ

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 ก่อสร้าง

60 งบประมาณ 80,000.00       เม.ย.2561 - มิ.ย.2561

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  / 32,000.00      48,000.00          26-ก.ย.-61 หจก.เพชรสิรารมย์

61 งบประมาณ 100,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  / 99,500.00      500.00           7-พ.ย.-61 หจก.เพชรสิรารมย์

*เบิกตัดปี

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.3

ปรับปรุงสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า กองช่าง

ในต้าบล นาบัว,นาม่วง,

ต้องน้อย

นานายท่อนแก้ว

ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่

เลขท่ี1/2561

ม.4 สายบ้านนาม่วงท่า - 

ไปบ้านต้องน้อย

โครงการกั นห้วยเหมืองนา - กองช่าง

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก กองช่าง

คอนกรีต ม.6 และปรับปรุง

ซ่อมแซมซ่อมแซมถนนคสล.

กองช่าง

พร้อมบ่อพักคสล.ม.5,8,14,

15

โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า กองช่าง

ม.8,11

คสล. ม.9,11,12



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

62 งบประมาณ 200,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  / 199,000.00    1,000.00            28-ก.ย.-61 หจก.แก้วดวงตา

ก่อสร้าง

63 งบประมาณ 356,900.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  / 355,900.00    1,000.00         28-ก.ย.-61 หกจ.บุญวงค์

ก่อสร้าง

64 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 0 240,000.00     ยังไม่มีการเบิกจ่าย

65 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 0 240,000.00      - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

66 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 0 240,000.00       - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

67 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 -               240,000.00       - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

68 งบประมาณ 81,000.00       ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 81,000.00        - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ตามแบบอบต.เลขท่ี38/2561

โครงการวางท่อระบายน ้า กองช่าง

พร้อมบ่อพักคสล. ม.9

โครงการวางท่อระบายน ้า กองช่าง

พร้อมบ่อพักคสล. ม.8

สายนายทรงมา - นางอุไร

พร้อมบ่อพักคสล. ม.6

สายนายพลสนาม -นายชาตินาวี

ตามแบบอบต.เลขท่ี34/2561

พร้อมบ่อพักคสล. ม.5

สายนางพรรณี  - นายสมใจ

ตามแบบอบต.เลขท่ี33/2561

โครงการวางท่อระบายน ้า กองช่าง

พร้อมบ่อพักคสล.ม.1

สายนางจันยา - นายอุทิศ

ตามแบบอบต.เลขท่ี30/2561

โครงการวางท่อระบายน ้า กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.2,3

โครงการวางท่อระบายน ้า กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.5,8



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

69 งบประมาณ 96,000.00       ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 -               96,000.00        - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

70 งบประมาณ 63,000.00       ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 63,000.00        - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

71 งบประมาณ 120,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 120,000.00     ยังไม่มีการเบิกจ่าย

73 งบประมาณ 120,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 -               120,000.00       - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

74 งบประมาณ 200,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 200,000.00      - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

75 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 -               240,000.00      - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

สายนางสินมา - นางสุขไสว

ตามแบบอบต.เลขท่ี37/2561

โครงการก่อสร้างรางระบาย กองช่าง

ตามแบบอบต.เลขท่ี36/2561

โครงการก่อสร้างรางระบาย กองช่าง

น ้าคสล รูปตัวยู ม.7 

โครงการก่อสร้างรางระบาย กองช่าง

น ้าคสล รูปตัวยู ม.7 

สายนายบัวเรียน  - นายเร่งริด

สายนายละมัย - นางเยาวเรศ

ตามแบบอบต.เลขท่ี35/2561

ตามแบบอบต.เลขท่ี41/2561

ดครงการก่อสร้างรางระบาย กองช่าง

น ้าคสล รูปตัวยู ม.7 

โครงการวางท่อระบายน ้า กองช่าง

พร้อมบ่อพักคสล. ม.9

สายนายส้าเร็จ - นายบันค้า

พร้อมบ่อพักคสล. ม.9

สายนายทรงสิทธ์ิ - นายทองสา

ตามแบบอบต.เลขท่ี40/2561

สายนางอรัญญา -นางก่ิงแก้ว

ตามแบบอบต.เลขท่ี39/2561

โครงการวางท่อระบายน ้า กองช่าง



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

76 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 240,000.00      - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

77 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 240,000.00     ยังไม่มีการเบิกจ่าย

73 งบประมาณ 99,000.00       ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 -               99,000.00         - อยู่ระหว่างด้าเนิน

การก่อสร้าง

74 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 240,000.00      - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

75 งบประมาณ 491,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 -               491,000.00      - อยู่ระหว่างด้าเนิน

การก่อสร้างม.3 สายนาม่วงทุ่ง -นาม่วงท่า

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

โคกพัฒนา

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.2 สายบ้านต้องน้อย -

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.1 สายโคกหินแฮ่ - ชลประ

ทานตอนกลาง

สายนางเทศธานี - นางประวี

ตามแบบอบต.เลขท่ี45/2561

ตามแบบอบต.เลขท่ี44/2561

โครงการก่อสร้างรางระบาย กองช่าง

น ้าคสล รูปตัวยู ม.13 

โครงการก่อสร้างรางระบาย กองช่าง

น ้าคสล รูปตัวยู ม.11

สายข้างวัดสระแก้ว

น ้าคสล รูปตัวยู ม.10

สายนางพันผกา

ตามแบบอบต.เลขท่ี43/2561



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

76 งบประมาณ 300,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 300,000.00      - อยู่ระหว่างด้าเนิน

การก่อสร้าง

77 งบประมาณ 200,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 200,000.00     อยู่ระหว่างด้าเนิน

การก่อสร้าง

78 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 -               240,000.00       - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

79 งบประมาณ 240,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561  - 240,000.00      - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

80 งบประมาณ 491,000.00     ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 -               491,000.00      - อยู่ระหว่างด้าเนิน

การก่อสร้าง

81 งบประมาณ 217,000.00      มิ.ย.2561 265,000.00    2,000.00         24-ก.ค.-61 หจก.เพชรสิรารมย์

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561

50,000

โครงการตัดถนนสายใหม่ กองช่าง

สายหอปู่ตา ม.3

และเสริมผิวถนนสายโคกหินแฮ่

ม.15สายนางบันเทิง - ถนนใหญ่

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

 - ส้านักสงฆ์

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.14 สายศาลาเอนกประสงค์ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.12 สายนายเอกรินทร์ -

นายแดนชัย

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.10 สายข้างบ้านพ่ออุทิน

โครงการก่อสร้างถนนคสล. กองช่าง

ม.8 สายทรงมา - นางอุไร

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01



ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)หน่วยงานเจ้าของเงิน แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

ผลการด าเนินการ

82 งบประมาณ 284,000.00      มิ.ย.2561 282,000.00    2,000.00         4-ก.ค.-61 หจก.เพชรสิรารมย์

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561

83 งบประมาณ 99,000.00        มิ.ย.2561  / 98,500          500.00             - หจก.อุ้มบุญเอ็น

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561 จิเนียร่ิง

84 งบประมาณ 486,000.00      มิ.ย.2561  - 486,000.00        - ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ก.ค. 2561 - ก.ย.2561

ตามแบบอบต. เลขท่ี 46/2561

ดครงการขุดลอกหนองกุดยาง กองช่าง

ม.15

โครงการขุดลอกหนองห้วยหอ กองช่าง

ม.9

ตามแบบอบต. เลขท่ี 42/2561

ตามแบบอบต. เลขท่ี 32/2561

 - หนองบัว ม.1

โครงการขุดลอกหนองตา กองช่าง

ทิดโพธ์ิ ม.4


