
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

และ 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 และ 2  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   

อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 



ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่   (ป ี2565)
( 1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคมขนส่ง

-      -         8         38.10    12 57.14    1         4.76 21       100

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว -      -         -      -        4 100.00  -      0.00 4         100

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

-      -         -      -        4 100.00  -      0.00 4         100

4. การพฒันาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 1         5.00       8         40.00    3 15.00    8         40.00 20       100

5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 3         15.79     5         26.32    11 57.89    -      0.00 19       100

6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 6         2.94       116     56.86    82 40.20    -      0.00 204     100
รวม 10       3.68       137     50.37    116 42.65    9         3.31 272     100.00    

ทีแ่ล้วเสร็จ ทีอ่ยู่ระหว่าง ทียั่งไม่ได้ ทีม่ีการยกเลิก ทัง้หมด
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

จ านวนโครงการจ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ
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ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ   
  คมนาคมขนส่ง

21                   7.72 6,514,000.00 8.25  กองช่าง,รร.
อบต.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4                    1.47 160,000.00 0.20 ส านักปลัด,    
กองช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4                    1.47 251,500.00 0.32 ส านักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 20                   7.35 5,430,893.00 6.87 กองการศึกษาฯ,
 รร.อบต.

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 19                   6.99 26,183,875.00 33.14 ส านักปลัด,กอง
การศึกษาฯ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบคุลากร 204                 75.00 40,459,732.00 51.21 ทกุกอง

รวมทั้งส้ิน 272                 100.00             79,000,000.00 100.00

แบบ  ผด 1
บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

มิ.ย.-65
ก.ค.-65

ส.ค.-65
ก.ย.-65

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคมขนส่ง    

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ขั้นตอน/เหตุผล

2
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบปดิ) บา้น
หนองผักจิก หมู่ที่ 4

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
ค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ
พร้อมหอ้งน้ า บา้นสันทราย หมู่ที่
 1

กองช่าง 360,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

4
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น บา้นทา่ฮ่อ หมู่ที่ 6

กองช่าง 370,000.00     -            
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

3
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบปดิ) บา้น
หว้ยทรายขาว หมู่ที่ 5

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65
ก.ค.-65

ส.ค.-65
ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นรวมไทย หมู่ที่ 13

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

5
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ศูนย์การเรียนรู้ประจ าหมู่บา้น) 
บา้นโปง่แดง หมู่ที่ 8

กองช่าง 380,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นสมานมิตร หมู่ที่ 14 
ต าบลทรายขาว เชื่อมบา้งปางสา
 หมู่ที่ 18 ต าบลสันกลาง อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

กองช่าง 400,000.00     -            

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

7
ค่าก่อสร้างฝายน้ าล้น บา้นดงลาน
 หมู่ที่ 17

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

8
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65
ก.ค.-65

ส.ค.-65
ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

ค่าขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ชนิด ARTIFICIAL
 GRAVEL PACK บา้นร่องธาร
ใหม่ หมู่ที่ 9

กองช่าง 300,000.00     -            
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

12

ค่าขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการ
อุปโภค บริโภค โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(บา้นทา่ฮ่อ) ชนิด ARTIFICIAL 
GRAVEL PACK

กองช่าง 270,000.00     -            

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

11
ค่าก่อสร้างประปาหมู่บา้น(หอถัง
สูง) บา้นทรายทอง หมู่ที่ 15

กองช่าง 434,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

9

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นร่องธาร หมู่ที่ 3 
ต าบลทรายขาว เชื่อมบา้งปางสา
 หมู่ที่ 18 ต าบลสันกลาง อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

กองช่าง 400,000.00     -            

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65
ก.ค.-65

ส.ค.-65
ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16
ค่าปรับปรุงถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต บา้นสันต้นม่วง
 หมู่ที่ 10

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

14
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
 บา้นร่องธาร หมู่ที่ 3

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

17
ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นร่องธาร
กลาง หมู่ที่ 11

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

กองช่าง

13
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
 บา้นแม่คาววัง หมู่ที่ 2

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

15
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
 บา้นหนองตุ้ม หมู่ที่ 7

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

300,000.00     -            18
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
 บา้นโปง่แดงใหม่ หมู่ที่ 12

14



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65
ก.ค.-65

ส.ค.-65
ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รว
ม 21 โครงการ 6,514,000.00 -           

20
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
 บา้นโปง่ทวี หมู่ที่ 16

กองช่าง 300,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

21
ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น บา้นสมานมิตร 
หมู่ที่ 14

กองช่าง 100,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

19
ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสมาน
มิตร หมู่ที่ 14

กองช่าง 200,000.00     -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

15



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 4 โครงการ 160,000.00 -          

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

2. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
โครงการส่งเสริมอาชีพในต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 50,000.00    -            ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล

2
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 50,000.00    -            ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

3
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต าบลทรายขาว

ส านักปลัด 30,000.00    -           

4

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 30,000.00    -            ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

16



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 4 โครงการ 251,500.00 -           

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

4
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการใน
การจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน
(ระบบปดิ)

ส านักปลัด 51,500.00    -            

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

ส านักปลัด 20,000.00    -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ขั้นตอน/เหตุผล

2
โครงการรักน้ า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน

ส านักปลัด 30,000.00    -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

3 โครงการคลองสวยน้ าใส ส านักปลัด 150,000.00  -             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

17



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม   

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ 20,000.00      -                ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

3 โครงการคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถิ่น กองการศึกษาฯ 20,000.00      -                ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล

2
โครงการแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการระดับภาคเหนือ/
ระดับประเทศ

กองการศึกษาฯ 50,000.00      -                ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

4

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับ
ภาค
เหนือ/ประเทศ

กองการศึกษาฯ 50,000.00      -               
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

18



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการลูกเสือเทดิไทอ้งค์ราชันย์ กองการศึกษาฯ 20,000.00      -                ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

7
จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

กองการศึกษาฯ 100,000.00    -                ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

6
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

กองการศึกษาฯ 2,911,893.00  1,206,234.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

โรงเรียนบา้นโปง่แดง กองการศึกษาฯ 568,000.00    229,694.00    
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

9 โรงเรียนร่องธารวิทยา กองการศึกษาฯ 728,000.00    392,322.00    
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

8

19



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย
 ธารทอง – ทรายขาว ระดับ
ประถมศึกษา

กองการศึกษาฯ 60,000.00      -                ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

14
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
ต าบลทรายขาว

กองการศึกษาฯ 20,000.00      -                ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา กองการศึกษาฯ 105,000.00    25,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้นโปง่แดง กองการศึกษาฯ 180,000.00    35,000.00      
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

12
อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 100,000.00    -               
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

11

20



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17
โครงการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น ต าบลทรายขาว

กองการศึกษาฯ 20,000.00      -                ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

18
อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

กองการศึกษาฯ 8,000.00        8,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

15 โครงการวันเด็กต าบลทรายขาว กองการศึกษาฯ 90,000.00      -               

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล โอนลดงบประมาณ

16
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน
 และประชาชน ต าบลทรายขาว 
ต้านภัยยาเสพติด

กองการศึกษาฯ 100,000.00    -               
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

21



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 20 โครงการ 5,430,893.00 2,106,250.00 

19
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
ทรายขาว

กองการศึกษาฯ 270,000.00    210,000.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

20 อุดหนุนวัดแม่คาววัง กองการศึกษาฯ 10,000.00      -               
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นแปดรอ้ยเก้าสิบสามบาทถ้วน
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด 20,840,000.00  10,367,700.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ส านักปลัด 12,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล

2 เบี้ยยังชีพความพิการ ส านักปลัด 4,110,000.00    2,025,400.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

-                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

4 เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน ส านักปลัด 50,000.00        
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6
โครงการจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น แผนชุมชน
ต าบลทรายขาว

ส านักปลัด 35,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

5
เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น (สปสช.)

ส านักปลัด 200,000.00       171,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

7
โครงการสนับสนุนกระบวนการ
จัดท าแผนหมู่บา้น/ชุมชน

ส านักปลัด 30,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

8

โครงการอบรมใหค้วามรู้
ประชาชนด้านหลักสูตรภาษีที่ดิน
 และส่ิงปลูกสร้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว

กองคลัง 31,875.00        -                 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

โครงการรับช าระภาษีนอก
สถานที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

กองคลัง 5,000.00          850.00            
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

9
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43,200.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

13
โครงการศูนย์ปฏิบติัการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 20,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ส านักปลัด 50,000.00        11,850.00        

10
โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส านักปลัด 30,000.00        

12
โครงการลดอุบติัเหตุในช่วง
เทศกาลปใีหม่ เทศกาลสงกรานต์
 และนอกเทศกาล

11
โครงการปอ้งกันไฟปา่และหมอก
ควัน

ส านักปลัด 80,000.00        

14
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ส านักปลัด 30,000.00        29,500.00        

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

28,200.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 19 โครงการ 26,183,875.00  12,677,700.00 

19
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
บา้นร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9

ส านักปลัด 40,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

15
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้

ส านักปลัด 30,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

16
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
โรคติดต่อในต าบลทรายขาว

ส านักปลัด 200,000.00       -                 

18
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 - 17 ต าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด 340,000.00       -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

17
โครงการคัดแยกขยะเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว

ส านักปลัด 50,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

26



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

3 เงินส ารองจ่าย ส านักปลัด 863,800.00      19,570.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน ส านักปลัด 10,000.00        12,117.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

1 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ส านักปลัด 300,000.00      110,421.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

4
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญ (ช.ค.บ.)

ส านักปลัด 24,000.00        11,544.00        
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

27



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

6
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน

ส านักปลัด

10

20,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

5
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.)

ส านักปลัด 559,980.00      373,146.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

9
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก

ส านักปลัด 42,120.00        7,020.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

8
เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 514,080.00      135,870.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

7 เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง ส านักปลัด 10,000.00        

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

ส านักปลัด 42,120.00        7,020.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

ส านักปลัด 86,400.00        14,400.00        
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล

13
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 2,985,240.00    1,443,240.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

12

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 2,232,000.00    542,291.61       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

14
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 84,000.00        42,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

15 เงินประจ าต าแหน่ง ส านักปลัด 168,000.00      84,000.00        
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

29



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

ส านักปลัด 10,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

20 ค่าเช่าบา้น ส านักปลัด 150,000.00      86,500.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

21 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ส านักปลัด 74,200.00        7,300.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

18
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 300,000.00      435,071.48       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

17
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

ส านักปลัด 96,000.00        63,000.00        

16 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ส านักปลัด 957,240.00      607,770.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

30



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

ส านักปลัด 480,000.00      247,889.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

23 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส านักปลัด 50,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

24
ค่าโฆษณา และเผยแพร่
ข่าวสาร

ส านักปลัด 90,000.00        67,150.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

-                 

ขั้นตอน/เหตุผล

ส านักปลัด 100,000.00      36,475.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

26
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

25

ค่าจัดท าประกันภัยรถ
ราชการส่วนต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 60,000.00        

31



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000.00        1,300.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

30

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น หรือการเลือกต้ัง
อื่น ๆ และการลงประชามติ

ส านักปลัด 500,000.00      205,620.05      

ขั้นตอน/เหตุผล

31

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
 ของผู้น าหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน
การปฏิบติังาน

ส านักปลัด 50,000.00        -                 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

27
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

ส านักปลัด 150,000.00      21,616.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

28 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ส านักปลัด 150,000.00      52,500.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

29

ค่าพวงมาลา พวงมาลัย เงิน
รางวัล และของที่ระลึกของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ ส านักปลัด 20,000.00        288.00            

ขั้นตอน/เหตุผล

33

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบคุลากร 
อบต.ทรายขาว

ส านักปลัด 50,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

34
โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
ประชาชนเกี่ยวกับกฏหมายที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัด 30,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

35
โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
ประชาชนด้านการปอ้งกัน
การทจุริตภาครัฐ

ส านักปลัด 20,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

36

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท างานและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบคุลากร อบต.
ทรายขาว

ส านักปลัด 30,000.00        -                 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

33



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100,000.00      99,734.35        

ขั้นตอน/เหตุผล

38 วัสดุส านักงาน ส านักปลัด 80,000.00        37,766.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

39 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด 10,000.00        2,130.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล

42 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด 200,000.00      102,589.08      

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

40 วัสดุงานบา้นงานครัว ส านักปลัด 30,000.00        17,430.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

41 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด 10,000.00        10,000.00        

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

37 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัด
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 ค่าบริการไปรษณีย์ ส านักปลัด 50,000.00        8,687.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

48
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

ส านักปลัด 70,000.00        33,384.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

45 ค่าไฟฟ้า ส านักปลัด 200,000.00      81,956.02        

ขั้นตอน/เหตุผล

46 ค่าบริการโทรศัพท์ ส านักปลัด 20,000.00        1,488.37          

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ43 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด 5,000.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

44 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 100,000.00      32,450.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

53 โต๊ะท างานเข้ามุม ส านักปลัด 21,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

54
เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้า
เล่มแบบคันโยก

ส านักปลัด 4,500.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

50 ตู้เหล็กสองบานเล่ือนแบบทบึ ส านักปลัด 5,000.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

51 เก้าอี้บนุวม ส านักปลัด 36,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

52
ตู้เหล็กสองบานเล่ือนแบบ
กระจก

ส านักปลัด 5,000.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

49
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ส านักปลัด 5,000.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-                 

ขั้นตอน/เหตุผล

57 เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง ส านักปลัด 13,500.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

58 เก้าอี้ผู้บริหารแบบหุ้มหนัง ส านักปลัด 7,000.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

59 เคร่ืองเคลือบบตัร ส านักปลัด 4,500.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

55
โต๊ะพับขาสวิง หน้าฟอเมก้า
ขาว

ส านักปลัด 36,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ56
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาด 26000 บทียูี

ส านักปลัด 36,000.00        

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ60
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

ส านักปลัด 22,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

61
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ส านักปลัด 4,300.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

62

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน

ส านักปลัด 17,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

63
เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
 แบบที่ 2

ส านักปลัด 29,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

64
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

ส านักปลัด

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

65
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ส านักปลัด 50,000.00        4,680.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

66
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด 15,000.00        15,000.00        

ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอพาน

ส านักปลัด 73,975.00        94,575.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

68

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ส านักปลัด 15,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

69
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 382,560.00      184,740.00      

ขั้นตอน/เหตุผล

67

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

70 ค่าเช่าบา้น ส านักปลัด 42,000.00        10,500.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

71
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

ส านักปลัด 3,300.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองคลัง 655,440.00      326,400.00      

ขั้นตอน/เหตุผล

75
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

กองคลัง 81,420.00        40,710.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

76
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กองคลัง 350,000.00      4,300.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

77 ค่าเช่าบา้น กองคลัง 60,000.00        30,000.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ72

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

กองคลัง 1,710,120.00    822,360.00      

ขั้นตอน/เหตุผล

73 เงินประจ าต าแหน่ง กองคลัง 42,000.00        21,000.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

74 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

40



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ83
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

กองคลัง 50,000.00        

10,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

5,480.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ78
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

กองคลัง 40,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

79
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

กองคลัง 262,000.00      102,500.00      

ขั้นตอน/เหตุผล

80

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีน
ต่างๆ

กองคลัง 50,000.00        8,100.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

81
ค่าโฆษณา และเผยแพร่
ข่าวสาร

กองคลัง 20,000.00        1,800.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

82
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

กองคลัง
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

86 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง 1,500.00          432.52            

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาด 18,000 บทียูี

กองคลัง 27,800.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

84 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 10,000.00        1,200.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

85 วัสดุส านักงาน กองคลัง 60,000.00        27,905.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

87 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 50,000.00        40,700.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

88 ตู้เหล็กสองบานเล่ือนกระจก กองคลัง 25,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

89  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ95
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

กองคลัง 66,000.00        

94 ตู้รางเล่ือน กองคลัง 85,000.00        84,000.00        

ขั้นตอน/เหตุผล ผูกพัน

-                 

ขั้นตอน/เหตุผล

เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง กองคลัง 7,000.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

92 โต๊ะท างานเข้ามุม กองคลัง 14,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

93 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ล้ินชักขวา กองคลัง 4,000.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ90 เก้าอี้ท างาน แบบมีพนักพิง กองคลัง 29,700.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

91

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

101
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

ส านักปลัด 72,000.00        12,000.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

98
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

ส านักปลัด 29,800.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ส านักปลัด 240,480.00      59,220.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

96
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
 ขาวด า ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี

กองคลัง 26,700.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

97
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 344,280.00      166,800.00      

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

99
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 252,240.00      122,160.00      

ขั้นตอน/เหตุผล

100 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

107
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ 1,176,000.00    493,620.00      

ขั้นตอน/เหตุผล

104 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัด 40,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

105 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัด 20,000.00        5,850.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

106 วัสดุจราจร ส านักปลัด 20,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

102
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 300,000.00      36,900.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

103 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด 20,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ 50,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

113
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

108
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ 16,440.00        1,890.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

109 เงินประจ าต าแหน่ง กองการศึกษาฯ 42,000.00        21,000.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

110 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ 260,880.00      128,160.00      

ขั้นตอน/เหตุผล

45,420.00        22,710.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

112

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

111
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

กองการศึกษาฯ
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ119
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

กองการศึกษาฯ 10,000.00        

2,400.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

116
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

กองการศึกษาฯ 108,000.00      -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

117 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กองการศึกษาฯ 5,000.00          -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

118
ค่าโฆษณา และเผยแพร่
ข่าวสาร

กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

114 ค่าเช่าบา้น กองการศึกษาฯ 120,000.00      20,000.00        

ขั้นตอน/เหตุผล
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

115
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

กองการศึกษาฯ 20,000.00        
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-                 

ขั้นตอน/เหตุผล

120
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

กองการศึกษาฯ 50,000.00        3,200.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

121 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม กองการศึกษาฯ 25,000.00        1,800.00          

ขั้นตอน/เหตุผล

122 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

123 วัสดุส านักงาน กองการศึกษาฯ 60,000.00        41,426.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

124 วัสดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษาฯ 70,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ125
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

กองการศึกษาฯ 70,000.00        
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

129
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน

กองการศึกษาฯ 34,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

130
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink
 Tank Printer)

กองการศึกษาฯ 8,600.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

131
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ 7,084,704.00    3,008,009.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

126 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ 70,000.00        47,650.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

127 วัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ 100,000.00      72,000.00        

ขั้นตอน/เหตุผล

128
ชุดโต๊ะท างานผู้บริหารพร้อม
เก้าอี้ท างาน

กองการศึกษาฯ 15,000.00        -                 

ขั้นตอน/เหตุผล

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

49
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

135
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

กองการศึกษาฯ 137,040.00      56,125.65         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

136
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ 6,200.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

137
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

132 เงินประจ าต าแหน่ง กองการศึกษาฯ 940,800.00      67,200.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

133 เงินวิทยฐานะ กองการศึกษาฯ 252,200.00      280,700.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล โอนงบประมาณเพิ่มเติม

134 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ 2,421,960.00    1,063,165.81     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

141
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ

กองการศึกษาฯ 10,000.00        30,040.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล โอนงบประมาณเพิ่มเติม

142 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

143
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

กองการศึกษาฯ 80,000.00        29,816.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

138 ค่าเช่าบา้น กองการศึกษาฯ 48,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

139
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

กองการศึกษาฯ 56,300.00        23,150.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

140
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

กองการศึกษาฯ 634,050.00      278,628.81       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

147 วัสดุก่อสร้าง กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

148 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

149 วัสดุการเกษตร กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

144 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม กองการศึกษาฯ 90,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

145 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

146 วัสดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษาฯ 1,234,033.00    528,155.58       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

153 ค่าบริการโทรศัพท์ กองการศึกษาฯ 10,800.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

154 ค่าบริการไปรษณีย์ กองการศึกษาฯ 1,000.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

155
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

กองการศึกษาฯ 20,000.00        7,575.60           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

150 วัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

151 ค่าไฟฟ้า กองการศึกษาฯ 200,000.00      35,029.65         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

152 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล กองการศึกษาฯ 20,000.00        5,909.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

159
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 156,000.00      50,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

160
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ส านักปลัด 100,000.00      -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

161
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 336,360.00      161,880.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

156 พัดลมติดผนัง กองการศึกษาฯ 60,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

157
ตู้เหล็กสองบานเล่ือนแบบ
กระจก

กองการศึกษาฯ 25,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

158
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 236,640.00      115,200.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

54



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

165
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

กองช่าง 1,344,000.00    475,740.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

166
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

กองช่าง 10,650.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

167 เงินประจ าต าแหน่ง กองช่าง 42,000.00        21,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

162 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ส านักปลัด 165,720.00      41,730.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

163 ค่าเช่าบา้น ส านักปลัด 60,000.00        20,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

164
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

ส านักปลัด 9,600.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

171 ค่าเช่าบา้น กองช่าง 72,000.00        25,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

172
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

กองช่าง 20,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

173
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

กองช่าง 796,900.00      302,976.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

168 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองช่าง 787,440.00      297,125.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

169
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กองช่าง 50,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

170
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

กองช่าง 30,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

177 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม กองช่าง 30,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

178 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 400,000.00      48,570.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล โอนลดงบประมาณ

179 วัสดุส านักงาน กองช่าง 60,000.00        21,971.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

174
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีน
ต่าง ๆ

กองช่าง 20,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

175
ค่าโฆษณา และเผยแพร่
ข่าวสาร

กองช่าง 20,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

176
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

กองช่าง 50,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64
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ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

183 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 30,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

184 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง 101,000.00      50,922.60         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

185
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

กองช่าง 2,000.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

180 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 150,000.00      90,867.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

181 วัสดุงานบา้นงานครัว กองช่าง 30,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

182 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง 300,000.00      46,740.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ม.ีค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ม.ิย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

189 โต๊ะท างานเข้ามุม กองช่าง 14,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

190 เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง กองช่าง 5,400.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

191 เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง กองช่าง 7,000.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

186 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

187 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 100,000.00      37,740.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

188 วัสดุส ารวจ กองช่าง 20,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย
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พ.ย.-64
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ม.ค.-65
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ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

195 เคร่ืองเจาะคอนกรีต กองช่าง 20,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

196 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า กองช่าง 55,500.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

197 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองช่าง 19,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

192 เคร่ืองรับโทรศัพทแ์บบไร้สาย กองช่าง 5,000.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

193
รถจักรยานยนต์(ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ)

กองช่าง 51,600.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

194
รถบรรทกุ(ดีเซล)แบบมี
ช่องว่างหลังคนขับ

กองช่าง 715,000.00      -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-64

พ.ย.-64
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ม.ีค.-65
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พ.ค.-65
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ส.ค.-65
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ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

201
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ(์Ink 
Tank Printer)

กองช่าง 4,300.00          -                 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

202
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หริอ LED
 ขาวด า ชนิด Network แบบ
ที่ 1

กองช่าง 8,900.00          -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

198 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ กองช่าง 11,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

199 สว่านไฟฟ้า กองช่าง 10,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

200
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

กองช่าง 44,000.00        -                  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล
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สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 204 โครงการ 40,459,732.00 15,369,269.18 

204 วัสดุการเกษตร ส านักปลัด 10,000.00        400.00             ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

203 ค่าชดเชยผลอาสิน (ค่า K) กองช่าง 20,000.00        -                 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล
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