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รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564) 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวดัชัยภูมิ 
 



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
- 130,000.00 0.00 0.00 4,702.00 72,982.00 52,316.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 
- 6,000.00 0.00 0.00 0.00 5,677.00 323.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ - 5,844,000.00 0.00 0.00 0.00 5,765,600.00 78,400.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพความพกิาร - 2,512,800.00 0.00 0.00 0.00 2,403,400.00 109,400.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

2. เงินสมทบกองทุน

สวัสดกิารชุมชนต าบล 

ภูแลนคา 

73,000.00 0.00 0.00 0.00 73,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

1. เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบล 

ภูแลนคา (สป.สช.) 

180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย - 602,806.00 50,000.00 0.00 0.00 596,935.00 55,871.00 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการสว่น

ท้องถิ่น (กบท.)  

 

- 158,124.00 158,222.00 0.00 0.00 316,346.00 0.00 

รวมหมวดงบกลาง 9,524,730.00 208,222.00 0.00 4,702.00 9,431,940.00 296,310.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/

รองประธานสภา/สมาชกิ

สภา/เลขานุการสภา

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 1,195,200.00 0.00 0.00 0.00 1,070,374.00 124,826.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน

เลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

- 86,400.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก 
- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง) 

เงินเดอืนนายก/รองนายก

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 514,080.00 0.00 0.00 0.00 514,080.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง) 

ค่าตอบแทนประจ า

ต าแหนง่นายก/รองนายก 
- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝา่ยการเมือง) 1,879,920.00 0.00 0.00 0.00 1,755,094.00 124,826.00 

งานบริหารงาน

คลัง 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- 1,352,460.00 0.00 174,000.00 0.00 1,038,780.00 139,680.00 

งานบริหารงาน

คลัง 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
เงินประจ าต าแหนง่ - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- 2,931,840.00 0.00 421,722.00 0.00 2,431,035.00 79,083.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
เงินประจ าต าแหนง่ - 144,000.00 0.00 0.00 0.00 67,233.00 76,767.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 931,560.00 0.00 0.00 0.00 920,390.00 11,170.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของ

พนักงานจ้าง 
- 92,220.00 0.00 0.00 0.00 86,950.00 5,270.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
เงินอื่น ๆ - 95,040.00 0.00 0.00 0.00 18,273.00 76,767.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของ

พนักงานจ้าง 
- 61,560.00 0.00 0.00 0.00 58,002.00 3,558.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 422,520.00 0.00 0.00 0.00 373,896.00 48,624.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
เงินประจ าต าแหนง่ - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- 720,480.00 0.00 0.00 0.00 709,080.00 11,400.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของ

พนักงานจ้าง 
- 7,500.00 0.00 0.00 0.00 105.00 7,395.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 161,040.00 0.00 0.00 0.00 160,815.00 225.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
เงินประจ าต าแหนง่ - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 112.00 41,888.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- 771,960.00 0.00 0.00 0.00 380,313.00 391,647.00 

งานบริหารงาน

คลัง 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 313,200.00 0.00 0.00 0.00 311,945.00 1,255.00 

งานบริหารงาน

คลัง 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของ

พนักงานจ้าง 
- 23,400.00 0.00 0.00 0.00 8,395.00 15,005.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- 1,018,860.00 0.00 330,953.00 0.00 409,298.00 278,609.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
เงินประจ าต าแหนง่ - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดอืนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- 865,080.00 0.00 0.00 0.00 860,700.00 4,380.00 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
เงินวทิยฐานะ - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 469,656.00 40,000.00 14,500.00 0.00 494,340.00 816.00 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของ

พนักงานจ้าง 
- 28,380.00 6,500.00 0.00 0.00 34,532.00 348.00 

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 10,620,756.00 46,500.00 941,175.00 0.00 8,490,194.00 1,235,887.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าตอบแทน 
เงินชว่ยเหลอืการศึกษา

บุตร 
- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 18,300.00 11,700.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าเชา่บา้น - 36,000.00 0.00 0.00 3,000.00 33,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติ

ราชการอันเป็นประโยชน์

แก่ อปท. 

- 100,000.00 180,000.00 0.00 0.00 276,350.00 3,650.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินชว่ยเหลอืการศึกษา

บุตร 
- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติ

ราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติ

ราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 60,000.00 0.00 20,000.00 0.00 15,000.00 25,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน 
เงินชว่ยเหลอืการศึกษา

บุตร 
- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 35,650.00 64,350.00 

การรักษาความ

สงบภายใน 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติ

ราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 230,000.00 0.00 0.00 17,400.00 200,700.00 11,900.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าตอบแทน 

เงินชว่ยเหลอืการศึกษา

บุตร 
- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 29,250.00 10,750.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าตอบแทน ค่าเชา่บา้น - 50,000.00 0.00 0.00 3,500.00 38,500.00 8,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติ

ราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 20,000.00 125,000.00 0.00 14,800.00 63,500.00 66,700.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติ

ราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าเชา่บา้น - 187,200.00 0.00 0.00 11,600.00 130,600.00 45,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิาน

นอกเวลาราชการ 
- 0.00 35,000.00 0.00 32,620.00 0.00 2,380.00 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 983,200.00 340,000.00 20,000.00 82,920.00 840,850.00 379,430.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 

1. ค่าเย็บหนังสือ เขา้ปก

หนังสือ 
5,000.00 3,500.00 0.00 0.00 8,372.00 128.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00 10,000.00 0.00 0.00 9,960.00 5,040.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 

3. ค่าธรรมเนยีมและ

ค่าลงทะเบียน 
80,000.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 52,700.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
4. ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00 41,400.00 0.00 0.00 61,210.00 190.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
5. ค่าท าประกันภัยรถยนต์ 12,000.00 0.00 0.00 0.00 4,525.03 7,474.97 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 
- 60,000.00 0.00 0.00 1,475.00 6,100.00 52,425.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

4. เดินทางไปราชการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 25,186.00 14,814.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

3. โครงการเลอืกตัง้

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 

อบต. 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. โครงการฝกึอบรม/

ศกึษาดูงานพัฒนา

ศักยภาพคณะผู้บริหาร/

สมาชิก อบต. พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงาน

จ้าง 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

2. โครงการฝึกอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม 
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
- 30,000.00 0.00 0.00 3,050.00 20,817.20 6,132.80 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 

1.ค่าธรรมเนยีมและ

ค่าลงทะเบียน 
80,000.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00 50,100.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
2. ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 153,000.00 47,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,790.00 7,210.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 
- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. เดินทางไปราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 13,004.00 36,996.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

2. พัฒนาระบบแผนที่ภาษี 400,000.00 100,000.00 0.00 0.00 498,000.00 2,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าใชส้อย 

ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
- 30,000.00 0.00 0.00 8,600.00 5,650.00 15,750.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 124,000.00 0.00 0.00 0.00 121,900.00 2,100.00 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. ค่าใชจ้่ายในการจัดต้ัง

จุดตรวจชว่งเทศกาล

สงกรานตแ์ละเทศกาลปี

ใหม ่

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,015.00 985.00 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

2. โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏบัิตกิารจิตอาสาภัย

พบัิตปิระจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
- 30,000.00 25,000.00 0.00 40,235.00 5,344.05 9,420.95 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 

1. ค่าธรรมเนยีมและ

ค่าลงทะเบียน 
40,000.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 30,400.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 
- 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. เดินทางไปราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. อาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
352,800.00 19,600.00 0.00 0.00 347,260.00 25,140.00 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

3. ค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

30,960.00 0.00 0.00 0.00 12,470.00 18,490.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 480,000.00 0.00 0.00 0.00 432,000.00 48,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. ค่าใชจ้่ายโครงการ

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

2. ค่าใชจ้่ายโครงการ To 

be Number one 
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 

1. ค่าธรรมเนยีมและ

ค่าลงทะเบียน 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 12,200.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

เดินทางไปราชการ 25,000.00 0.00 0.00 0.00 7,292.00 17,708.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
- 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. ซ่อมแซมบา้น

ผู้ดอ้ยโอกาส 
80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

2.โครงการส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ

สตรี และครอบครัวใน

ชุมชน 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 34,490.00 25,510.00 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

3. โครงการส่งเสริม

ความรู้และพัฒนาคุณภาพ

ชวีติผู้สูงอายุ / ผู้พิการและ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

 

4. โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลภูแลนคา 
200,000.00 0.00 195,050.00 0.00 4,950.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

5. โครงการรถรับ-ส่งเด็ก

เล็กยากจนและด้อย

โอกาส 

160,000.00 0.00 0.00 0.00 102,270.00 57,730.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 

1.ค่าธรรมเนยีมและ

ค่าลงทะเบียน 
35,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 
- 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

เดินทางไปราชการ 30,000.00 0.00 25,000.00 0.00 2,400.00 2,600.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
- 240,000.00 125,000.00 0.00 3,500.00 347,500.00 14,000.00 

งานสง่เสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

3.โครงการถนนนา่มองคู

คลองน่าดูชุมชนน่าอยู่ 
30,000.00 0.00 28,675.00 0.00 1,325.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานสง่เสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1.โครงการจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นและ

สนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

20,000.00 0.00 14,082.00 0.00 5,918.00 0.00 

งานสง่เสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

2.โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกลุ่มอาชพีต าบล

ภูแลนคา 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้นกีฬา 
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. โครงการลอยกระทง 130,000.00 0.00 47,732.80 0.00 80,000.00 2,267.20 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

2. โครงการฉลอง

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อ 

พระยาแล 

140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

3. โครงการแหลง่เรียนรู้

และเชดิชูภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

4. โครงการรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอายุเนื่องในประเพณี

วันสงกรานต์ 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

5. ค่าใชจ้่ายในโครงการ

เข้าวัดปฏบัิตธิรรม 
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสง่เสริม

การเกษตร 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 48,000.00 

งานสิ่งแวดลอ้ม

และทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1. โครงการเพิ่มพื้นท่ีสี

เขียว 
30,000.00 0.00 29,140.00 0.00 860.00 0.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 4,394,760.00 324,500.00 1,334,279.80 56,860.00 2,560,608.28 767,511.92 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 60,000.00 22,000.00 0.00 27,723.00 54,276.00 1.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ - 10,000.00 5,500.00 0.00 4,640.00 10,650.00 210.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 29,680.00 10,320.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนสง่ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 7,200.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น - 60,000.00 0.00 0.00 5,000.00 48,000.00 7,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 10,000.00 8,000.00 0.00 0.00 1,080.00 16,920.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพวิเตอร์ - 40,000.00 17,100.00 13,000.00 19,980.00 24,090.00 30.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 60,000.00 21,000.00 0.00 25,598.90 41,845.00 13,556.10 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพวิเตอร์ - 40,000.00 5,000.00 0.00 22,050.00 21,300.00 1,650.00 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนสง่ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น - 100,000.00 0.00 0.00 5,000.00 54,390.00 40,610.00 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,893.00 107.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพวิเตอร์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,928.00 72.00 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 

(ยกเลิก) 
- 998,302.00 8,132.80 0.00 0.00 930,306.30 76,128.50 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุการศกึษา - 172,800.00 9,600.00 0.00 0.00 146,300.00 36,100.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น - 130,000.00 0.00 10,000.00 7,000.00 61,100.00 51,900.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย ์
- 137,000.00 90,000.00 0.00 0.00 198,960.00 28,040.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุอ่ืน - 170,000.00 0.00 80,000.00 0.00 85,000.00 5,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 5,626.00 0.00 14,374.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพวิเตอร์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 40,000.00 0.00 20,000.00 9,411.00 5,400.00 5,189.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 10,000.00 20,000.00 0.00 29,600.00 0.00 400.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 4,800.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพวิเตอร์ - 30,000.00 0.00 0.00 1,080.00 8,550.00 20,370.00 

งานสง่เสริม

การเกษตร 
ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,630.00 7,370.00 

งานสง่เสริม

การเกษตร 
ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร - 30,000.00 0.00 0.00 11,090.00 0.00 18,910.00 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 2,305,602.00 206,332.80 123,000.00 173,798.90 1,781,378.30 433,757.60 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้ - 300,000.00 0.00 0.00 0.00 193,341.55 106,658.45 

งานบริหารท่ัวไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ - 10,000.00 0.00 0.00 1,016.50 5,382.10 3,601.40 

งานบริหารท่ัวไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
- 150,000.00 0.00 0.00 24,652.80 123,264.00 2,083.20 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,253.00 6,747.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้ - 10,000.00 0.00 0.00 390.52 4,541.78 5,067.70 

งานสง่เสริม

การเกษตร 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 37,849.58 62,150.42 

รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค 585,000.00 0.00 0.00 26,059.82 367,632.01 191,308.17 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ค่าจัดซือ้โตะ๊ท างาน

พร้อมเก้าอี้ ระดับช านาญ

การ 

9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2. ค่าจัดซือ้ชุดรับแขก 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ค่าจัดซือ้ตู้เก็บเอกสาร

แบบ 4 ลิน้ชัก 
7,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 1,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 4. ค่าจัดซือ้เก้าอี้ผู้บริหาร 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

1. ค่าจัดซือ้รถยนต์

ส่วนกลาง 
854,000.00 0.00 0.00 0.00 675,000.00 179,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

1. ค่าตดิตัง้กล้องวงจรปิด

ภายในส านักงาน 
40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. ค่าจัดซื่อเครื่องท าน้ า

เย็นแบบคว่ า 
7,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 500.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

1. ค่าจัดซือ้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 

22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

2. ค่าจัดซือ้เครื่องส ารอง

ไฟฟา้ 
12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน 
1. ค่าจัดซือ้เต็นท์ผ้าใบ 

ทรงโค้ง 
60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ค่าจัดซือ้ตู้เหล็ก 2 บาน

เปิด มอืจับชนิดบิด 
5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2. ตูเ้หล็กแบบ 4 ลิน้ชัก 31,600.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 4,000.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

1. ค่าจัดซือ้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 

0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

2. ค่าจัดซือ้เครื่องส ารอง

ไฟฟา้ 
11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 

งานบริหารงาน

คลัง 
ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซือ้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 

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

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ค่าจัดซือ้โตะ๊ท างาน 

(ช านาญการ) 
9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
2. จัดซือ้ตู้เหล็ก 2 บาน

เปิด มอืจับชนิดบิด 
5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

1. จัดซือ้เครื่องพิมพ ์

Multifunction แบบฉีดหมกึ

พร้อมตดิตัง้ตัวหมกึพิมพ ์

7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ค่าจัดซือ้ตู้เหล็ก 2 บาน

เปิด มอืจับชนิดบิด 
11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
2. ค่าจัดซือ้ตู้บานเลื่อน

กระจก 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ค่าจัดซือ้โตะ๊ท างาน 

ระดับช านาญงาน 
18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 1. จัดซือ้เครื่องคอร่ิง 0.00 25,000.00 0.00 0.00 23,000.00 2,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 
2. จัดซือ้กระบอกเจาะ

คอนกรีต 
0.00 11,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1,000.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 3. จัดซือ้ฐานเจาะถนน 0.00 4,000.00 0.00 0.00 3,500.00 500.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ
1. จัดซือ้เครื่องป่ันไฟดเีซล 

(5000W) 
0.00 30,000.00 0.00 0.00 28,500.00 1,500.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

1. ค่าจัดซือ้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานสง่เสริม

การเกษตร 
ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 

1. ค่าจัดซือ้เครื่องตัดแตง่

พุม่ไม ้
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 1,204,600.00 122,000.00 44,000.00 0.00 1,030,600.00 252,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

1. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน

หวา้เฒ่า - บ้านตาด

พัฒนา บ้านหว้าเฒา่ หมูท่ี่ 

1 

152,000.00 0.00 0.00 0.00 152,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

10. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายรอบ

หมูบ้่าน - ท่ีดนินายบุญมา 

มวีชิา บา้นนาอนิทร์แต่ง 

หมูท่ี่ 4 

11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

11. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายไร่

นายมงคล ช่วยชูวงษ์ - ไร่

นายทองรัตน์ ทิพยแ์สง 

บ้านนาอินทร์แต่ง หมูท่ี่ 4 

26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

12. โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายท่ีท าการ อบต.

ภูแลนคา - บ้านนาอินทร์

แตง่ หมู่ท่ี 4 

 

429,000.00 0.00 0.00 0.00 429,000.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

13. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายซับ

ชอ่งปล้อง - บ้านซับปลา

กั้ง หมู่ท่ี 5 

272,000.00 0.00 0.00 0.00 272,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

14. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน

นายทว ีบุปผา บ้านซับ

ปลากั้ง หมู่ท่ี 5 

2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

15. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายไร่

นายบรรจง บ้านซับปลา

กั้ง หมู่ท่ี 5 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

16. โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายคุม้ตาปู่เก่า - 

คุ้มซับสีทอง บ้านซับปลา

กั้ง หมู่ท่ี 5 

329,000.00 0.00 0.00 0.00 329,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

17. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายแก่ง

ท่าสาร บา้นชีบน หมูท่ี่ 6 

 

14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

18. โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านนายสังวาล 

ขดภูเขียว บา้นชีบน  

หมูท่ี่ 6 

132,000.00 0.00 0.00 0.00 132,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

2. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายหวา้

เฒา่ - ก.ม.18 บ้านหว้า

เฒา่ หมูท่ี่ 1 

327,000.00 0.00 0.00 0.00 327,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

20. โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายถนนลาดยาง - 

บ้านนางตุ๋ย จันทร์เขียด 

บ้านชีบน หมูท่ี่ 6 

 

66,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

21. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายนานา

ยอนันต ์เต้าชัยภูม ิ(สาย

เรียบเขาไดโนเสาร)์ บา้น

โนนเหลื่อม หมู่ท่ี 7 

 

99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

22. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายสาม

แยกโนนมว่ง - วัดป่าโนน

ทอง บ้านโนนเหลื่อม  

หมูท่ี่ 7 

53,500.00 0.00 0.00 0.00 53,500.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

23. โครงการปรับปรุง

ถนนผิวจราจรลูกรัง สาย

บ้านนางขันทอง กองโฮม 

- ป่าช้าเก่า บ้านโนน

เหลื่อม หมู่ท่ี 7 

53,500.00 0.00 0.00 0.00 53,500.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

24. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน

โนนเหลื่อม - บ้านหว้ย

ตะแคง บา้นโนนเหลื่อม 

หมูท่ี่ 7 

 

151,000.00 0.00 0.00 0.00 151,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

25. โครงการปรับปรุง

ถนนผิวจราจรลูกรัง สาย

ตากแปง้ บา้นป่าปอแดง 

หมูท่ี่ 8 

 

48,500.00 0.00 0.00 0.00 48,500.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

26. โครงการปรับปรุง

ถนนผิวจราจรลูกรัง สาย

บ้านป่าปอแดง - คุ้มจ้อง 

บ้านป่าปอแดง หมู่ท่ี 8 

61,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

27. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายนา

นายสมัน เงื่อนไข่น้ า - นา

นางรุ่งนภา บา้นป่าปอแดง 

หมูท่ี่ 8 

24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

3. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายนา

นายหยวก บ้านหว้าเฒา่ 

หมูท่ี่ 1 

85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

4. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรังสายทาง

ลาดยาง ทช.ชย.4025-นา

นางสมคดิ ดนตรี บ้านหว้า

เฒา่ หมูท่ี่ 1 

56,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

5. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายหนอง

หวา้ บ้านแกง้ยาว หมู่ท่ี 2 

112,000.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 0.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

6. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายแก้ง

ยาว - ชลีองใต ้(สาย 1) 

บ้านแกง้ยาว หมูท่ี่ 2 

76,000.00 0.00 0.00 0.00 76,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

7. โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยหลัง

โรงเรียนบ้านแกง้ยาว บ้าน

แก้งยาว หมู่ท่ี 2 

329,000.00 0.00 0.00 0.00 329,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

9. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายไร่

นายสมั่น นามหนองอ้อ 

บ้านหว้ยน้ าค า หมู่ท่ี 3 

49,000.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00 0.00 

งานสิ่งแวดลอ้ม

และ

ทรัพยากรธรรมช

าต ิ

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

8. โครงการขุดลอกล า

ห้วยหลัว (ตอนบน)(งาน

ชลประทาน) บริเวณล า

ห้วยหลัว(ตอนบน) บา้น

ห้วยน้ าค า หมูท่ี่ 3 

229,000.00 0.00 0.00 0.00 229,000.00 0.00 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

14. โครงการก่อสร้าง

หลังคาโดม สนามเด็กเล่น

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 120,000.00 0.00 0.00 103,000.00 17,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่นๆ 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

12. โครงการก่อสร้าง

ห้องน้ าบริเวณเตาเผาขยะ 
0.00 74,400.00 0.00 0.00 0.00 74,400.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม

งานท่ีจ่ายให้แกเ่อกชน นติิ

บุคคลหรอืบุคคลภายนอก

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ก่อสร้าง 

(ยกเลิก) 

1. ค่าออกแบบ ค่าควบคุม

งานท่ีจ่ายให้แกเ่อกชน นิติ

บุคคลหรอืบุคคลภายนอก

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ก่อสร้าง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

1. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายสวน

ยาง บา้นหวา้เฒ่า หมู่ท่ี 1 

0.00 271,000.00 0.00 0.00 270,000.00 1,000.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

10. โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายนา

นายสวาท วิเศษภักด ี- ไร่

นายมนตรี บ้านชีบน  

หมูท่ี่ 6 

0.00 123,000.00 0.00 0.00 122,000.00 1,000.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

11. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายนา 

นายอนันต ์เต้าชัยภูม ิ

(สายเรียบไดโนเสาร)์  

บ้านโนนเหลื่อม หมู่ท่ี 7 

0.00 93,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

2. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน

นายหยวก บ้านหว้าเฒา่ 

หมูท่ี่ 1 

0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

3. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน

นางตู ๊- บ้านนางหนูเฮียง 

บ้านหว้าเฒา่ หมูท่ี่ 1 

0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

4. โครงการก่อสร้างถนน

ดิน สายท่ีนายเสถียร - ท่ี

นายส าลี บา้นแก้งยาว  

หมูท่ี่ 2 

0.00 92,000.00 0.00 0.00 92,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

5. โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบ้่าน  

บ้านแกง้ยาว หมูท่ี่ 2 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

6. โครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน

นางหมวย ใสแสง - นา

นายกองเท่ียง ศรีจันทร์ 

บ้านหว้ยน้ าค า หมู่ท่ี 3 

0.00 86,000.00 0.00 0.00 85,000.00 1,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

7. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายเมรุ 

บ้านนาอินทร์แต่ง หมูท่ี่ 4 

0.00 81,000.00 0.00 0.00 80,000.00 1,000.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

8. โครงการปรับปรุงผิว

จราจรลูกรัง สายสระ

หนองกระทุ่ม บา้นซับปลา

กั้ง หมู่ท่ี 5 

0.00 95,000.00 0.00 0.00 94,000.00 1,000.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

9. โครงการปรับปรุงถนน

ผิวจราจรลูกรัง สายแหลง่

ท่องเท่ียว บา้นซับปลากั้ง 

หมูท่ี่ 5 

0.00 75,000.00 0.00 0.00 74,000.00 1,000.00 

งานไฟฟ้าและ

ประปา 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

1. โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบ้่าน  

บ้านแกง้ยาว หมูท่ี่ 2 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานสง่เสริม

การเกษตร 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

13. โครงการวางท่อส่งน้ า

เพื่อการเกษตรพร้อม

ระบบควบคุมจ่ายน้ า บา้น

แก้งยาว หมู่ท่ี 2 

0.00 117,500.00 0.00 0.00 95,000.00 22,500.00 

งานสิ่งแวดลอ้ม

และทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

1. โครงการขุดลอกห้วยถ้ า

เตา่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
110,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 3,383,700.00 1,286,900.00 0.00 0.00 4,377,700.00 292,900.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพิ่ม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น

สาธารณประโยชน ์

(ยกเลิก) 

1. อุดหนุนโครงการบริการ

ของสถานท่ีกลางศูนย์

ปฏบัิตกิารร่วมในการ

ชว่ยเหลอืประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

งานระดับกอ่นวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,676,000.00 8,000.00 0.00 0.00 1,672,700.00 11,300.00 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น

สาธารณประโยชน ์

(ยกเลิก) 

1. เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น

สาธารณประโยชน์ 
160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

1. อุดหนุนโครงการแข่งขัน

กีฬากลุ่มโรงเรียนต าบลภู

แลนคา 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 1,951,000.00 8,000.00 80,000.00 0.00 1,867,700.00 11,300.00 

รวมทั้งสิ้น 36,833,268.00 2,542,454.80 2,542,454.80 344,340.72 32,503,696.59 3,985,230.69 

 



ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก

รายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนทั้งสิน้ 36,833,268.00 บาท 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่

จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 32,503,696.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.25 

ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ การเบิกจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

1.  หมวดงบกลาง งบประมาณทั้งสิน้ 9,732,952.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 9,431,940.00 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 96.91 

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณทั้งสิ้น 1,879,920.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย

จ านวน 1,755,094.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 93.36 

3. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) งบประมาณทั้งสิ้น 9,726,081.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 

8,490,194.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 87.29 

4. หมวดค่าตอบแทน งบประมาณทั้งสิ้น 1,303,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 

840,850.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.52 

5. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณทั้งสิ้น 3,384,980.20 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 

2,560,608.28 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 75.65 

6. หมวดค่าวัสดุ งบประมาณทั้งสิ้น 2,388,934.80 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 1,781,378.30 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 74.57 

7. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณทั้งสิ้น 585,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 

367,632.01 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 62.84 

8. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,282,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 

1,030,600.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 80.35 

9. หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 4,670,600.00 บาท มผีลการเบิกจ่ายจ านวน 

4,377,700.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 93.73 

10. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ้น 1,879,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 

1,867,700.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.40 

  



ปัญหาอุปสรรค 

  1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/ งบรายจ่าย/ แบบรูปรายการ/ พื้นที่ด าเนินการหรือยกเลิก

โครงการเพราะปัญหาพื้นที่ด าเนินการ และปัญหาการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 

  2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ/์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีความล่าช้า เนื่องจาก

เจ้าหนา้ที่ขาดความรู ้ความเช่ียวชาญในการก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนัน้ๆ 

  3. งบประมาณจากหมวดภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วที่ได้รับจริงน้อยกว่าประมาณการรายรับ

ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการทีต่ั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ 

  4. มีระเบียบ/ขอ้บังคับ/ข้อกฎหมาย ที่ไม่เอื้อตอ่การพัฒนาของท้องถิ่น 

    

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอกระชับรัดกุมและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนนิการ เพื่อจะได้มงีบประมาณเพียงพอที่จะด าเนนิการพัฒนาตามข้อบัญญัติใหไ้ด้ครบทุกโครงการ 

  2. ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการก่อนจะตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี และควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับภารกิจแต่ละด้านซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอน

ลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงฯ 

  3. จัดท าแผนเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินงานและการ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และประเมิน

สถานการณเ์พื่อเร่งรัดหนว่ยที่ด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน 

  4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ าซ้อนในการจัดท าโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอ

โครงการ ตรวจสอบและเตรยีมความพร้อมในการด าเนินการ  

 

 

 

**************************************** 

 


