
รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 250,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 168,957.72       3,542.28      77,500.00        

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 1,905.15           8,094.85      

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 200,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 187,200.00       2,800.00      10,000.00        

เรือนและระงบัอคัคีภยั

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 35,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 62,700.00         22,300.00    50,000.00           

เก่ียวกบัการศึกษา

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 313,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 338,890.00       14,110.00    40,000.00           

และประถมศึกษา

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 100,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 75,564.34         24,435.66    

เก่ียวกบัสาธารณสุข

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานไฟฟ้าถนน งบประมาณ 140,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 93,600.00         46,400.00    

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 680,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 485,070.00       194,930.00  

และส่ิงปฏิกูล

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 360,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 391,044.00       3,956.00      75,000.00           40,000.00        

เก่ียวกบัอุตสาหกรรม

และการโยธา

รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ งานก่อสร้างโครงสร้าง งบประมาณ 74,100.00          ต.ค.60-ก.ย.61 64,700.00         9,400.00      

พ้ืนฐาน

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 21,460.00         18,540.00    20,000.00           

แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ

เทศบาลต าบลท่าแพ

ข้อมูลวนัที่ 30 กันยายน  2561

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 190,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 214,650.00       15,349.79    40,000.00           

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานรัฐพิธี งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 150,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 24,845.56         154.44          125,000.00      

ค่าใชจ่้ายโครงการงานวนัเทศบาล งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 7,825.00           175.00          2,000.00          

ค่าใชจ่้ายโครงการด าเนินการเลือกตั้ง งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 300,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 900.00          299,100.00      

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมสมันาและทศันศึกษาดูงาน งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 20,000.00          ก.ย.-61 117,273.00       6,727.00      110,000.00          6,000.00          

ค่าใชจ่้ายโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               10,000.00        

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 100,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 114,737.00       45,263.00    60,000.00           

ค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 150,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 124,260.00       25,740.00    

ค่าใชจ่้ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 5,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 5,000.00      

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 1,000.00      29,000.00        

เรือนและระงบัอคัคีภยั

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 60,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 58,177.02         11,822.98    10,000.00           

และประถมศึกษา

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาห้องสมุด ร.ร.เทศบาลต าบลท่าแพ งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 100,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 -                    100,000.00  

และประถมศึกษา

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน ร.ร.เทศบาลต าบลท่าแพงานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    50,000.00    

และประถมศึกษา

ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 21,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 21,000.00         -               

และประถมศึกษา

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 50,000.00         -               

ของ อปท.โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ และประถมศึกษา

ค่าใชจ่้ายปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา รร.เทศบาลต าบลท่าแพงานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 20,000.00         -               

และประถมศึกษา

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 9,600.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    9,600.00      

และประถมศึกษา

โครงการจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีของสถานศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    20,000.00    

และประถมศึกษา

โครงการจดัท าเวบ๊ไซตโ์รงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    10,000.00    

และประถมศึกษา

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 138,544.00        ต.ค.60-ก.ย.61 138,544.00       -               

และประถมศึกษา

ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการโรงเรียนผูใ้หญ่เทศบาล งานศึกษาไม่ก  าหนด งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 19,500.00         500.00          

ท่าแพ ระดบั

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาโรงเรียนผูใ้หญ่เทศบาลท่าแพ งานศึกษาไม่ก  าหนด งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 19,500.00         500.00          

ระดบั

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการศึกษานอกระบบ และ งานศึกษาไม่ก  าหนด งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 9,000.00           11,000.00           

อธัยาศยั ระดบั

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งในนอกระบบ และ งานศึกษาไม่ก  าหนด งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    20,000.00    

ตามอธยาศยั ระดบั

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 78,341.00         21,659.00    50,000.00           

เก่ียวกบัสาธารณสุข

โครงการเตน้แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ งานบริหารสาธารณสุข งบประมาณ 70,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 67,200.00         2,800.00      

และงานสาธารณสุขอ่ืน

โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ งานบริหารสาธารณสุข งบประมาณ 40,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               40,000.00        

และงานสาธารณสุขอ่ืน

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ฯ งานบริหารสาธารณสุข งบประมาณ 32,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 16,470.00         15,530.00    

และงานสาธารณสุขอ่ืน

โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัว์ งานบริหารสาธารณสุข งบประมาณ 8,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 1,347.00           6,653.00      

ตามโครงการสตัวป์ลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ฯ และงานสาธารณสุขอ่ืน

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 8,560.00           4,940.00      5,000.00             1,500.00          

และส่ิงปฏิกูล

โครงการคดัแยกขยะและเพ่ิมประสิทธิภาพขยะมูลฝอย งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 60,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               60,000.00        

และส่ิงปฏิกูล

โครงการขบัเคล่ือนการพฒันาตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ งานส่งเสริมและสนบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               30,000.00        

พอเพียง สนุนความเขม้แขง็ชุมชน

โครงการจดัท าแผนชุมชนและประชาคมแผนพฒันา งานส่งเสริมและสนบั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               10,000.00        

เทศบาล สนุนความเขม้แขง็ชุมชน

โครงการส ารวจขอ้มูลชุมชนในเขตเทศบาล ปี 2562 งานส่งเสริมและสนบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               30,000.00        

สนุนความเขม้แขง็ชุมชน

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมและสนบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               30,000.00        

สนุนความเขม้แขง็ชุมชน

ค่าใชจ่้ายในการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานอ่ืน งานดีฬาและนนัทนาการ งบประมาณ 5,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    5,000.00      

การจดังานประเพณีลอยกระทง งานศาสนาวฒันธรรม งบประมาณ 20,000.00          ธ.ค.-60 -                    20,000.00    

ค่าจดักิจกรรมเน่ืองในงานปรเพณีเดือนสิบ งานศาสนาวฒันธรรม งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.-60 -                    10,000.00    

ค่าจดังานวนัอาสาหบูชาและวนัเขา้พรรษา งานศาสนาวฒันธรรม งบประมาณ 10,000.00          ก.ค 61 -                    10,000.00    

ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ งานศาสนาวฒันธรรม งบประมาณ 10,000.00          ม.ค.-61 -                    10,000.00    

ค่าใชจ่้ายในการจดังานพิธีต่าง ๆ งานศาสนาวฒันธรรม งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    10,000.00    

ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัสงกรานต์ งานศาสนาวฒันธรรม งบประมาณ 20,000.00          เม.ย.-61 6,619.20           13,380.80    

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

โครงการวนัข้ึนปีใหม่ งานศาสนาวฒันธรรม งบประมาณ 10,000.00          ม.ค.-61 -                    10,000.00    

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 52,304.00         7,696.00      10,000.00           

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 90,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 232,220.00       280.00          142,500.00          

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 33,360.00         16,340.00    

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 120,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 122,476.00       7,524.00      10,000.00           

เรือนและระงบัอคัคีภยั

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 60,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 29,490.00         30,510.00    

การศึกษา

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 80,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 55,080.00         24,920.00    

และประถมศึกษา

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 2,400.00           7,600.00      40,000.00        

เก่ียวกบัสาธารณสุข

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานบริการสาธารณสุข งบประมาณ 60,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 89,925.00         65.00            29,990.00           

และงานสาธารณสุขอ่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานไฟฟ้าถนน งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 43,234.42         6,765.58      

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 300,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 358,880.00       6,120.00      65,000.00           

และส่ิงปฏิกูล

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 25,870.00         24,130.00    

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานก่อสร้างโครงสร้าง งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               50,000.00        

พ้ืนฐาน

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

วสัดุส านกังาน งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 100,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 99,817.00         183.00          

วสัดุส านกังาน งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 78,938.25         1,061.75      30,000.00           

วสัดุส านกังาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 23,657.55         6,342.45      

การศึกษา

วสัดุส านกังาน งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 10,000.00         -               

และประถมศึกษา

วสัดุส านกังาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 20,187.00         9,813.00      

สาธารณสุข

วสัดุส านกังาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 26,219.00         3,781.00      

อุตสาหกรรมและการโยธา

วสัดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 70,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 70,000.00         -               

วสัดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 80,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 63,250.00         16,750.00    

วสัดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 20,950.00         9,050.00      

การศึกษา

วสัดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 11,880.00         3,120.00      15,000.00        

สาธารณสุข

วสัดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 39,380.00         620.00          

อุตสาหกรรมและการโยธา

วสัดุกีฬา งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 5,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    5,000.00      

และประถมศึกษา

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 15,000.00         -               15,000.00        

เรือนและระงบัอคัคีภยั

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 14,970.00         5,030.00      

และส่ิงปฏิกูล

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    5,000.00      15,000.00        

อุตสาหกรรมและการโยธา

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               10,000.00        

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 3,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    3,000.00      

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    7,000.00      3,000.00          

การศึกษา

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 5,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               5,000.00          

สาธารณสุข

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 16,695.00         3,305.00      

อุตสาหกรรมและการโยธา

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 5,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 3,550.00           1,450.00      

และประถมศึกษา

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานบริการสาธารณสุข งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               50,000.00        

และงานสาธารณสุขอ่ืน

วสัดุการเกษตร งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 67,500.00         -               65,000.00           17,500.00        

วสัดุการเกษตร งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 3,330.00           6,670.00      

การศึกษา

วสัดุการเกษตร งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               50,000.00        

และประถมศึกษา

วสัดุการเกษตร งานบริการสาธารณสุข งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               10,000.00        

และงานสาธารณสุขอ่ืน

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

วสัดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 27,565.00         22,435.00    

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 200,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 159,797.00       40,203.00    

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 3,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 720.00              2,280.00      

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 100,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 49,230.00         10,770.00    

เรือนและระงบัอคัคีภยั

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 80,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 52,550.00         27,450.00    

และประถมศึกษา

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 3,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 3,000.00           -               

สาธารณสุข

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานบริการสาธารณสุข งบประมาณ 100,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 132,660.30       7,339.70      40,000.00           

และงานสาธารณสุขอ่ืน

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานไฟฟ้าถนน งบประมาณ 60,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 25,500.00         34,500.00    

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 300,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 247,990.40       52,009.60    

และส่ิงปฏิกูล

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 19,500.40         10,499.60    

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 3,500.00           -               26,500.00        

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 2,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    2,000.00      

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 123,500.00       8,900.00      142,400.00          30,000.00        

เรือนและระงบัอคัคีภยั

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 7,000.00           23,000.00    

และประถมศึกษา

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 5,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    5,000.00      

สาธารณสุข

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริการสาธารณสุข งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 15,200.00         14,810.00    30,000.00           19,990.00        

และงานสาธารณสุขอ่ืน

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานไฟฟ้าถนน งบประมาณ 25,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 6,600.00           18,400.00    

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 16,000.00         4,000.00      30,000.00        

และส่ิงปฏิกูล

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 49,800.00         200.00          40,000.00           

อุตสาหกรรมและการโยธา

วสัดุก่อสร้าง งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 8,704.00           1,296.00      

วสัดุก่อสร้าง งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 2,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    2,000.00      

วสัดุก่อสร้าง งานป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนและระงบัอคัคีภยั งบประมาณ 15,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               15,000.00           

วสัดุก่อสร้าง งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 5,000.00           15,000.00    10,000.00        

การศึกษา

วสัดุก่อสร้าง งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               20,000.00        

และส่ิงปฏิกูล

วสัดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้าง งบประมาณ 200,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 197,106.00       2,894.00      

พ้ืนฐาน

ค่าอาหารเสริมนม งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 1,632,603.00     ต.ค.60-ก.ย.61 1,401,458.68    8,742.32      222,402.00      

และประถมศึกษา

วสัดุงานบา้นงานครัว งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 12,745.00         7,255.00      

วสัดุงานบา้นงานครัว งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 2,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 -                    2,000.00      

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

วสัดุงานบา้นงานครัว งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 5,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 3,380.00           1,620.00      

การศึกษา

วสัดุงานบา้นงานครัว งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 6,820.00           3,180.00      

และประถมศึกษา

วสัดุงานบา้นงานครัว งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 20,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 730.00              270.00          19,000.00        

สาธารณสุข

วสัดุงานบา้นงานครัว งานก าจดัขยะมูลฝอย งบประมาณ 150,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 92,621.00         57,379.00    

และส่ิงปฏิกูล

วสัดุงานบา้นงานครัว งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 7,286.00           2,714.00      

อุตสาหกรรมและการโยธา

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 5,000.00            ต.ค.60-ก.ย.61 5,000.00           -               

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 6,660.00           3,340.00      

เรือนและระงบัอคัคีภยั

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    10,000.00    

การศึกษา

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    10,000.00    

การศึกษา

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 470.00              30.00            9,500.00          

สาธารณสุข

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 99,506.00         494.00          

วสัดุการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 9,998.00           2.00              

และประถมศึกษา

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 30,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 5,350.00           14,650.00    

เรือนและระงบัอคัคีภยั

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 40,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 39,000.00         10,000.00    

และประถมศึกษา

วสัดุอ่ืน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 10,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               10,000.00        

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอาคาร งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 200,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 -                    200,000.00  

และประถมศึกษา

ค่าใชจ่้ายก่อสร้างหลงัคาคลุมลานหนา้เมรุวดัท่าแพ งานก่อสร้างโครงสร้าง งบประมาณ 675,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 600,900.00       -               74,100.00        

พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นนายพ้ืน งานก่อสร้างโครงสร้าง งบประมาณ 770,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 -                    -               770,000.00      

พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ริมคลองสงัหยบูริเวณซอย12 งานก่อสร้างโครงสร้าง งบประมาณ 499,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 -                    499,000.00  

พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างต่อเติม โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ งานระดบัก่อนวยัเรียน งบประมาณ 500,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61 500,000.00       -               

และประถมศึกษา

โครงการจดัท าซุม้ลิมพระเกียรติฯ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 498,500.00        พ.ค.-61 498,500.00       -               

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังานเทศบาล งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 129,100.00        ส.ค.-61 129,100.00       -               

โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าแพ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 242,500.00        มิ.ย.-61 240,081.00       2,419.00      

เคร่ืองส ารองไฟ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 5,600.00            มี.ค.-61 5,600.00           -               

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ ท่ี 1 งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 44,000.00          มี.ค.-61 44,000.00         -               

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 42,000.00          มี.ค.-61 41,000.00         1,000.00      

เคร่ืองพิมพแ์บบหมึกฉีดพร้อมติดตั้ง งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 8,600.00            มี.ค.-61 8,600.00           -               

ผลการด าเนินงาน



รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงนิ จ านวน ช่วงเวลาที่ต้อง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ หมายเหตุ

เจ้าของเงนิ (บาท) เร่ิมจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 โอนเพิม่ โอนลด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ งานบริหารงานคลงั งบประมาณ 21,000.00          เม.ย.-61 21,000.00         -               

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24 บีทียู งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 64,800.00          พ.ค.-61 64,628.00         172.00          

จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างาน 10 ตวั งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 30,000.00          พ.ค.-61 30,000.00         -               

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 160,800.00        พ.ค.-61 160,800.00       -               

โตะ๊พบั งานบริหารทัว่ไป งบประมาณ 10,000.00          มิ.ย.-61 6,800.00           3,200.00      

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 55,900.00          มิ.ย.-61 55,900.00         -               

การศึกษา

โครงการจดัซ้ือโตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียนระดบั ป.6 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 126,400.00        พ.ย.-60 126,400.00       -               

การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งบประมาณ 40,200.00          มิ.ย.-61 40,200.00         -               

อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการจดัซ้ือเตน้ทส์ าหรับบริการประชาชน งานป้องกนัภยัฝ่ายพล งบประมาณ 300,000.00        พ.ค.-61 270,000.00       -               30,000.00        

เรือนและระงบัอคัคีภยั

ผลการด าเนินงาน


