
o งวดท่ี  1  (ตุลาคม - มีนาคม)
o งวดท่ี  2  (เมษายน - มิถุนายน)
 งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

1 2 3 4 5

1. รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ

1 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเยบ็หนังสือระเบียบ เทศบัญญตัิหรือ ส านักงานปลดั งบประมาณ 200,000.00      ต.ค.60 - ก.ย.61  71,344.54        128,655.46    ก.ย. 61 +
โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดท าระวางบรรทุก 

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

2 -  ค่าท าประกนัภยัรถราชการของเทศบาลฯ ส านักงานปลดั งบประมาณ 20,000.00        ม.ค.61 , ก.ย.61 -                   20,000.00      ก.ย. 61
3 - ค่าจ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกลูห้องสุขาประจ าตลาดเทศ งบประมาณ 150,000.00      ต.ค.60 - ก.ย. 61  108,100.00      41,900.00      ก.ย. 61

บาลหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ด าเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่งฯ

4 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเยบ็หนังสือระเบียบ เทศบัญญตัิหรือ งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  9,428.00          5,572.00        ก.ย. 61
โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดท าระวางบรรทุก 

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

5 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนังสือเผยแพร่ งบประมาณ 5,000.00          ส.ค. 61-  ก.ย. 61  -                   5,000.00        ก.ย. 61
ผลงานกจิกรรมหรือวารสารของเทศบาลในการ

ประชาสัมพนัธ์งานต่าง ๆ

6 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเยบ็หนังสือระเบียบ เทศบัญญตัิหรือ กองคลงั งบประมาณ 8,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61  4,920.00          3,080.00        ก.ย. 61
โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดท าระวางบรรทุก 

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

7 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบียน กองคลงั งบประมาณ 10,000.00        เม.ย. 61- พ.ค. 61 -                   10,000.00      ก.ย. 61
ทรัพย์สิน ของ อปท.

8 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองคลงั กองคลงั งบประมาณ 108,000.00      ต.ค. 60 - พ.ย. 60  18,000.00        90,000.00      พ.ย. 60
9 - ค่าเยบ็หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ กองการศึกษา งบประมาณ 2,000.00          ต.ค.60- ก.ย.61  -                   2,000.00        ก.ย. 61

10 -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00          ม.ค.60 , ก.ย.61  -                   5,000.00        ก.ย. 61
11 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเยบ็หนังสือระเบียบ เทศบัญญตัิหรือ กองช่าง งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  6,610.00          13,390.00      ก.ย. 61

โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดท าระวางบรรทุก 

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

กองวชิาการและ

แผนงาน

 เบิกจ่ายแล้ว

จ านวน(บาท)

คงเหลอื

จ านวน(บาท)

ก าหนดส่ง

มอบของ

งานงวด

สุดท้าย

หมายเหตุ

กองวชิาการและ

แผนงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลตลาดแค

ข้อมูล  ณ  วนัที่  29  กนัยายน  2561

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
      หน่วยงาน      

เจ้าของเงิน
แหล่งเงิน จ านวน(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจดัหาตาม

แผน

ผลการด าเนนิงาน



ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

12 - ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตลด็เกี่ยกบัการตรวจสอบ กองช่าง งบประมาณ 50,000.00        เม.ย. 61 - ก.ย. 61  -                   50,000.00      ก.ย. 61
ข้อมูลด้านงานรังวดั งานทะเบียนที่ดนิด้านประเมนิ

ราคาและข้อมูลอื่น ๆ

13 - โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองช่าง กองช่าง งบประมาณ 108,000.00      ต.ค. 60 - พ.ย. 60  18,000.00        90,000.00      พ.ย. 60
14 -  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบโปรแกรม กองการประปา งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   15,000.00      ก.ย. 61

คอมพวิเตอร์

15 -ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานควบคุมระบบการจ่ายน า้ กองการประปา งบประมาณ 216,000.00      ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   216,000.00    ก.ย. 61
ประปา

16 - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ของเทศบาล กองการประปา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 5,000.00        ก.ย. 61
2. รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองพธีิการ

17 -  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ ส านักงานปลดั งบประมาณ 50,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  2,860.00          47,140.00      ก.ย. 61
บุคคล

18 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ส านักงานปลดั งบประมาณ 6,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   6,000.00        ก.ย. 61

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

19 -  ค่าใช้จ่ายในพธีิทางศาสนา/รัฐพธีิ ส านักงานปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   20,000.00      ก.ย. 61
20 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานเฉลมิพระ ส านักงานปลดั งบประมาณ 20,000.00        ส.ค. 61 -                   20,000.00      ส.ค. 61

ชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

21 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานเฉลมิพระ ส านักงานปลดั งบประมาณ 100,000.00      กค.61 -                   100,000.00    ก.ย. 61
ชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ประเจ้าอยู่หัว

22 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเทศบาล ส านักงานปลดั งบประมาณ 5,000.00          ธ.ค.60-ก.ย. 61 -                   5,000.00        ก.ย. 61
รักษาศีล 5 (สวดมนต์ทุกวนัพระ)

23 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการป้องกนัสถาบัน ส านักงานปลดั งบประมาณ 10,000.00        ธ.ค.60-ก.ย. 61  1,350.00          8,650.00        ก.ย. 61
ส าคญัของชาติ

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

24 โครงการจัดงานวนัท้องถิ่นไทย ส านักงานปลดั งบประมาณ 5,000.00          มี.ค. 61 -                   5,000.00        ก.ย. 61
25 -โครงการจัดงานวนัเทศบาล ส านักงานปลดั งบประมาณ 5,000.00          เม.ย. 61                       -   5,000.00        
26 -โครงการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรเทศบาลต าบลตลาดแค ส านักงานปลดั งบประมาณ 5,000.00          เม.ย. 61 - ก.ย. 61                       -   5,000.00        
27 -โครงการจัดท าแผนพฒันาบุคากรรายบุคล ส านักงานปลดั งบประมาณ 5,000.00          เม.ย. 61 - ก.ย. 61                       -           5,000.00 ก.ย. 61
28 -โครงการตามแนวทางอนัเนื่องมาจากพระราชด ารี ส านักงานปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61                       -         10,000.00 ก.ย. 61
29 -โครงการปรับปรุงและพฒันางานทะเบียนราษฎร ส านักงานปลดั งบประมาณ 5,000.00          ก.พ. 61 - มี.ค. 61                       -           5,000.00 ก.ย. 61



30 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย 5 ส. ส านักงานปลดั งบประมาณ 5,000.00          ธ.ค. 60 - ก.ย.61                       -           5,000.00 ก.ย. 61
31 -โครงการเลอืกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส านักงานปลดั งบประมาณ 5,000.00          ต.ค. 60 - ก.ย. 61                       -           5,000.00 ก.ย. 61
32 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ส านักงานปลดั งบประมาณ 50,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61                       -         50,000.00 ก.ย. 61
33 -โครงการติดตั้ง/จัดท าอุปกรณ์เกี่ยวข้องกบัการจราจร ส านักงานปลดั งบประมาณ 10,000.00        ธ.ค. 60 - เม.ย. 61                       -         10,000.00
34 -โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,

สงกรานต์.เข้าพรรษา,ลอยกระทง,และเทศบาลต่าง ๆ

ส านักงานปลดั งบประมาณ 60,000.00        ก.ค. 61 - ก.ย. 61           40,445.00       19,555.00 ก.ย. 61

35 -โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทา ส านักงานปลดั งบประมาณ 20,000.00        ก.ค. 61 - ก.ย. 61           19,440.00            560.00 ก.ย. 61
สาธารณภยั

36 -โครงการเทดิทูนสถาบันและงานรัฐพธีิ ส านักงานปลดั งบประมาณ 30,000.00        ต.ค.60- ก.ย. 61           30,000.00                    -   ก.ย. 61
37 -โครงการปณธิานความด ีปีมหามงคล ส านักงานปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.60- ก.ย. 61                       -         10,000.00 ก.ย. 61
38 -โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของ ส านักงานปลดั งบประมาณ 10,000.00        ธ.ค.60- ก.ย. 61             4,500.00         5,500.00 ก.ย. 61

รัฐบาล

39 - โครงการคดัแยกขยะและก าจัดขยะในครัวเรือน กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 10,000.00        ธ.ค. 60 - ก.ย. 61                       -         10,000.00 ก.ย. 61

40 - โครงการท าความสะอาดทางระบายน า้นเขตเทศบาล งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.60- ก.ย.61                       -         10,000.00 ก.ย. 61

ต าบลตลาดแค

41 - โครงการป้องกนัภยัโรคพษิสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 20,000.00        ก.พ. 61 - เม.ย. 61                       -         20,000.00 ก.ย. 61

42 - โครงการป้องกนัโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและ

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

43 -โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคไข้เลอืดออก กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 20,000.00        เม.ย. 61 - พ.ค. 61                       -         20,000.00 ก.ย. 61

44 -โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
เงินอุดหนุน 40,000.00        ก.ค. 61 - ก.ย. 61           33,185.00         6,815.00 ก.ย. 61 +

45 - โครงจัดท าส่ือเผยแพร่ผลงานของเทศบาล งบประมาณ 10,000.00        เม.ย. 61 - พ.ค. 61             6,000.00         4,000.00 ก.ย. 61
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี

46 - โครงการอบรมห้ความรู้ด้านกฎหมายและการป้องกนักาทุจริต กองวชิาการและ

แผนงาน
งบประมาณ 30,000.00        ต.ค. 60 - พ.ย.60                       -         30,000.00 ก.ย. 61

47 - โครงการจัดเกบ็ข้อมูลประกอบวางแผนพฒันาเทศบาล งบประมาณ 30,000.00        พ.ค.61 - ก.ค. 61                       -         30,000.00 ก.ย. 61
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี

48 -โครงการเทศบาลพบประชาชน กองวชิาการและ

แผนงาน
งบประมาณ 10,000.00        พ.ค.61 - ก.ค. 61                       -         10,000.00 ก.ย. 61

กองวชิาการและ

แผนงาน

กองวชิาการและ

แผนงาน

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม



49 -โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล กองวชิาการและ

แผนงาน
งบประมาณ 40,000.00        มิ.ย.61 - ก.ค. 61                       -         40,000.00 ก.ย. 61

50 - ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบุคลากรในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ กองการศึกษา งบประมาณ 3,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61                       -           3,000.00 ก.ย. 61
เทศบาลต าบลตลาดแค

50 - โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานพฒันาครูและ กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61                       -         20,000.00 ก.ย. 61
บุคลากรทางการศึกษา

51 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา งบประมาณ 437,100.00      ต.ค.59 - ก.ย.60                       -       437,100.00 ก.ย. 61
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลตลาดแค

52 - โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนคอมพวิเตอร์ของสถาน กองการศึกษา งบประมาณ 180,000.00      ต.ค.60 - ก.ย.61         164,500.00       15,500.00 ก.ย. 61
ศึกษาในสังกดั

53 - โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนดนตรีของสถานศึกษา กองการศึกษา งบประมาณ 180,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61  165,000.00            15,000.00 ก.ย. 61
ในสังกดั

54 - โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานบรรณารักษ์ประจ าห้องสมุด

ประชาชน

กองการศึกษา งบประมาณ 180,000.00      ต.ค.60 -พ.ย. 60  155,245.00            24,755.00 ก.ย. 61

55 - โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามเดก็เล่น และ

พืน้ที่บริเวณโดยรอบ

กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00      ต.ค.60 - ก.ย.61  93,912.00              14,088.00 ก.ย. 61

56 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เดก็ กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                         50,000.00 ก.ย. 61
ปฐมวยั

57 - โครงการนิเทศระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลตลาดแค

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

58 - โครงการนิเทศระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจัด กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 -                           5,000.00 ก.ย. 61
การเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค

59 - โครงการประกนัการอ่านออกเขยีนได้ของนักเรียน กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                         10,000.00 ก.ย. 61
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค

60 - โครงการแข่งขนักฬีาชมุชนเทศบาลต าบลตลาดแค กองการศึกษา งบประมาณ 80,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   80,000.00      ก.ย. 61
61 -โครงการสนับสนุนตัวแทนชุมชนร่วมการแข่งขนักฬีากบัหน่วยงานอื่นกองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   20,000.00      ก.ย. 61
62 -โครงการจัดงานประเพณวีนัสงกรานต์ กองการศึกษา งบประมาณ 80,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  61,488.00        18,512.00      ก.ย. 61
63 -โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   20,000.00      ก.ย. 61
64 -โครงการจัดงานวนัฉลองวนัชัยชนะท้าวสุรนารี กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ก.พ.61-มี.ค. 61  2,500.00          7,500.00        มี.ค. 61
65 -โครงการวนัลอยกระทง กองการศึกษา งบประมาณ 150,000.00      พ.ย. 60  91,681.00        58,319.00      พ.ย. 60
66 - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกาย

แขง็แรง

กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 210,000.00      ธ.ค.60- ม.ค. 61 -                   210,000.00    ก.ย. 61

67 - โครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 50,000.00        มี.ค. 61 -                   50,000.00      ก.ย. 61



68 - โครงการถนนคนเดนิ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 50,000.00        ก.พ. 61  49,200.00        800.00           ก.ย. 61
4.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

69 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 140,000.00      ต.ค. 59 - ก.ย. 60  93,109.79        46,890.21      ก.ย. 61
70 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่นความ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 180,000.00      ต.ค. 60 - ก.ย.61  136,986.34      43,013.66      ก.ย. 61

71 -ค่าใช่จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในกอง กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61  4,150.00          15,850.00      ก.ย. 61
72 - จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้างต่างๆที่อยู่ กองคลงั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61  11,060.30        8,939.70        ก.ย. 61
73 - ค่าบ ารุงรักษา ดดัแปลง ต่อเติมหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ กองช่าง งบประมาณ 50,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61  4,750.00          45,250.00      ก.ย. 61
74 -ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆที่อยู่นความ กองวชิาการและแนงาน งบประมาณ 12,000.00        ต.ค. 60- ก.ย. 61  2,350.00          9,650.00        ก.ย. 61

75 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 30,000.00        ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   30,000.00      ก.ย. 61
76 -ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 100,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61  26,747.60        73,252.40      ก.ย. 61

77 -ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง กองการประปา งบประมาณ 40,000.00        ต.ค.60- ก.ย. 61 -                   40,000.00      ก.ย. 61
78 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 30,000.00        ม.ค. 61 - ก.ย. 61  12,733.00        17,267.00      ก.ย. 61 +

5. วสัดุ

79 -วสัดุส านักงาน ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 73,500.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61  63,984.00        9,516.00        ก.ย. 61 +
80 -วสัดุส านักงาน กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 15,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61  14,928.00        72.00             ก.ย. 61 +

81 -วสัดุส านักงาน กองวชิาการและ

แผนงาน
งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  9,942.00          58.00             ก.ย. 61

82 -วสัดุส านักงาน กองคลงั งบประมาณ 45,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  40,856.50        4,143.50        ก.ย. 61 +
83 -วสัดุส านักงาน กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  3,375.00          6,625.00        ก.ย. 61
84 - วสัดุส านักงาน กองช่าง งบประมาณ 30,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  11,289.00        18,711.00      ก.ย. 61
85 - วสัดุส านักงาน กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 20,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61  13,393.00        6,607.00        ก.ย. 61
86 - วสัดุส านักงาน กองการประปา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.60- ก.ย.61 -                   10,000.00      ก.ย. 61
87 -วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 85,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  44,534.00        40,466.00      ก.ย. 61 +
88 -วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองวชิาการและ

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

89 - วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองช่าง งบประมาณ 150,000.00      ต.ค.60 - ก.ย.61  41,623.00        108,377.00    ก.ย. 61
90 - วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 20,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61 20,000.00      ก.ย. 61
91 -วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองการประปา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 10,000.00      ก.ย. 61



92 -วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 5,000.00           4,322.80          677.20           ก.ย. 61

93 - วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 35,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  30,450.00        4,550.00        ก.ย. 61 +
94 -วสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองการประปา งบประมาณ 3,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   3,000.00        ก.ย. 61
95 -วสัดุงานบ้านงานครัว ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 30,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  25,778.50        4,221.50        ก.ย. 61
96 -วสัดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 30,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61  21,654.00        8,346.00        ก.ย. 61

97 -วสัดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   5,000.00        ก.ย. 61
98 - วสัดุงานบ้านงานครัว กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 10,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -                   10,000.00      ก.ย. 61
99 -วสัดุอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา งบประมาณ 1,529,200.00   ต.ค.60 - ก.ย.61  823,625.12      705,574.88    ก.ย. 61

100 -วสัดุก่อสร้าง ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60-ก.ย. 61  4,305.00          695.00           ก.ย. 61
101 -วสัดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 20,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -                   20,000.00      ก.ย. 61

102 - วสัดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 300,000.00      ต.ค.60 - ก.ย.61  25,745.00        274,255.00    ก.ย. 61
103 - วสัดุก่อสร้าง กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 20,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -                   20,000.00      ก.ย. 61
104 - วสัดุก่อสร้าง กองการประปา งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   20,000.00      ก.ย. 61
105 - วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.60-ก.ย. 61  2,568.00          7,432.00        ก.ย. 61 +
106 -วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 27,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  17,056.30        9,943.70        ก.ย. 61
107 -วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและ

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

108 - วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   20,000.00      ก.ย. 61
109 -วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 130,000.00      ต.ค.60 - ก.ย.61  113,605.48      16,394.52      ก.ย. 61
110 -วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 150,000.00      ต.ค.60 - ก.ย.61  67,880.84        82,119.16      ก.ย. 61
111 -วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 140,000.00      ต.ค. 60 - ก.ย. 61  71,906.89        68,093.11      ก.ย. 61

112 -วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น กองคลงั งบประมาณ 7,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61  3,771.75          3,228.25        ก.ย. 61

113 - วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น กองช่าง งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  847.20             19,152.80      ก.ย. 61
114 - วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น กองการประปา งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   15,000.00      ก.ย. 61
115 -วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 20,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -                   20,000.00      ก.ย. 61

116 -วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ กองการประปา งบประมาณ 4,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   4,000.00        ก.ย. 61
117 -วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60 - ก.ย. 61 -                   5,000.00        ก.ย. 61



118 -วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขและ

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

119 -วสัดุโฆษณาและแผยพร่ กองวขิาการและ

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

120 -วสัดุโฆษณาและแผยพร่ กองคลงั งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   5,000.00        ก.ย. 61
121 -วสัดุโฆษณาและแผยพร่ กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   5,000.00        ก.ย. 61
122 -วสัดุกฬีา กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   5,000.00        ก.ย. 61
123 -วสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 30,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  27,600.00        2,400.00        ก.ย. 61
124 -วสัดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 24,000.00        ต.ค. 60 - ก.ย. 61  3,750.00          20,250.00      ก.ย. 61

125 -วสัดุคอมพวิเตอร์ กองวชิาการและแนงาน งบประมาณ 59,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  58,450.00        550.00           ก.ย. 61 +

126 -วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลงั งบประมาณ 50,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  47,650.00        2,350.00        ก.ย. 61 +
127 -วสัดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา งบประมาณ 28,512.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  23,950.00        4,562.00        ก.ย. 61 +
128 - วสัดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 30,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  2,000.00          28,000.00      ก.ย. 61
129 - วสัดุคอมพวิเตอร์ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  18,800.00        1,200.00        ก.ย. 61
130 -วสัดุคอมพวิเตอร์ กองการประปา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   5,000.00        ก.ย. 61
131 - วสัดุการเกษตร ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 5,000.00          ก.ค. 61 - ก.ย. 61  3,335.00          1,665.00        ก.ย. 61 +
132 -วสัดุอื่น ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 25,000.00        ต.ค.60 - ก.ย.61  15,036.20        9,963.80        ก.ย. 61
133 -วสัดุอื่น กองการประปา งบประมาณ 1,001,640.00   ต.ค.60 - ก.ย.61 -                   1,001,640.00 ก.ย. 61
134 -วสัดุอื่น กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.60-ก.ย. 61  4,868.50          131.50           ก.ย. 61

6. ครุภณัฑ์

6.1. ครุภณัฑ์ส านักงาน

135 -โต๊ะท างานเหลก็ขนาด 6 ฟุต พร้อมเก้าอีท้รงสูงหมุนได้มพีนักพงิ ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 15,000.00        เม.ย.61-มิ.ย.61  15,000.00        -                ก.ย. 61
ติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 216,000.00      เม.ย.61-ก.ย. 61 -                   216,000.00    

136 -ตู้เกบ็เอกสาร 4 ลิน้ชัก 1 หลงั กองคลงั งบประมาณ 5,000.00          พ.ค.61 - ก.ย.61 -                   5,000.00        ก.ย. 61
137 - ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน กองคลงั งบประมาณ 5,500.00          พ.ค.61 - ก.ย.61 -                   5,500.00        ก.ย. 61
138 - โต๊ะพร้อมเก้าอีท้ างาน กองคลงั งบประมาณ 10,500.00        พ.ค.61 - ก.ย.61 -                   10,500.00      ก.ย. 61
139 - ตู้เกบ็เอกสารชนิดเหลก็ 2 บานเปิด มอก. กองช่าง งบประมาณ 9,000.00          ธ.ค. 60 - มี.ค. 61 -                   9,000.00        ก.ย. 61
140 - ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน กองวชิาการและ

แผนงาน
งบประมาณ 4,000.00          ต.ค.60-ก.ย. 61  3,900.00          100.00           ก.ย. 61 +

141 - ตู้เกบ็เอกสารชนิดเหลก็ 2 บานเปิด มอก. กองวชิาการและแผนงน งบประมาณ 7,000.00          ต.ค.60-ก.ย. 61  6,150.00          850.00           ก.ย. 61 +



142 -โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ จ านวน 12 ชุด ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ 8,000.00          มี.ค.-ก.ย.61  7,800.00          200.00           ก.ย. 61 +
6.4. ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

143 - เคร่ืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (inkjet) กองช่าง งบประมาณ 7,700.00          ม.ค.61- ก.ย. 61  7,700.00          -                ก.ย. 61
144 6.5 .ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

145 - เคร่ืองท าน า้เยน็สแตนเลส แบบต่อท่อ 4 หัวก๊อก 1 เคร่ือง กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00         พ.ย. 60 -                   30,000.00      ก.ย. 61
146 - ถังน า้สแตนเลต ขนาด 1,000 ลติร จ านวน 2 ถัง กองการศึกษา งบประมาณ 16,000.00        พ.ย. 60 -                   16,000.00      ก.ย. 61

6.6 ครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลตลาดแค

กองสวสัดกิารสังคม เงินอุดหนุน 391,000.00      ม.ค.-ก.ย.61  390,010.00      990.00           ก.ย. 61

6.7 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

147 - เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์

ประจ าเรือ

ส านักปลดัเทศบาล เงินอุดหนุน 80,000.00        มิ.ย.61 - ก.ย. 61  79,500.00        500.00           ก.ย.61 +

7. ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

148 -โครงการปรับปรุงห้องเกบ็ของเทศบาลเป็นห้องครัว ส านักปลดัเทศบาล งบประมาณ -                   เม.ย.61-ก.ย.61 -                   -                ก.ย. 61
149 -โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตลงบ่อบ าบัดน า้เสีย กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้ม
งบประมาณ 100,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   100,000.00    ก.ย. 61

เทศบาลต าบลตลาดแค

150 -โครงก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูรอบพืน้ที่บ่อก าจัดขยะ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้ม
งบประมาณ 800,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   800,000.00    ก.ย. 61

เทศบาลต าบลตลาดแค

151 -โครงก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานประจ าบ่อก าจัดขยะ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้ม
งบประมาณ 500,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   500,000.00    ก.ย. 61

152 -โครงก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานประจ าบ่อบ าบัดน า้เสีย กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้ม
งบประมาณ 400,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   400,000.00    ก.ย. 61 -

153 -โครงการก่อสร้างราวเหลก็ป้องกนัอุบัติเหตุอาคารเรียนภายใน

สถานศึกษาสังกดัเทศบาลตลาดแค

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

154 -โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนฯ

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

155 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผวิทางแอสฟัลท์ติกคอน กองช่าง งบประมาณ 574,000.00      ต.ค.60-ก.ย. 61 -                   574,000.00    ก.ย. 61
กรีต ถนนเทศบาล ซอย 4 ชุมชนส าโรงตะวนัออก ม.1

156 - ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเฉลยีว-สะพานตะขบ กองช่าง งบประมาณ 350,000.00      ต.ค.60-ก.ย. 61 -                   350,000.00    ก.ย. 61
หมู่ 4

157 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.บ้านนายสมศักดิ์ จิระพฒันาลกัษณ์ กองช่าง งบประมาณ 120,000.00      ต.ค.60-ก.ย. 61 -                   120,000.00    ก.ย. 61
ถึงบ้านนางเสงี่ยม เกลีย้งโคกสูง ชุมชนตลาดแค



ตะวนัออกั่งเหนือ หมู่ 15

158 - ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด เพื่อท าประปา ทางเข้า กองช่าง งบประมาณ 50,000.00        ต.ค. 60- ก.ย. 61  -                   50,000.00      ก.ย. 61
159 วดัตลาดแค

160 - โครงการถมดนิ ไหล่ทางพร้อมบ่อพกั บริเวณหน้า กองช่าง งบประมาณ 65,000.00        ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   65,000.00      ก.ย. 61
ร้านค้าชุมชน ชุมชนตลาดแคตะวนัออกฝ่ังใต้หมู่ 15

161 - ขยายผวิจราจร คสล. หน้าบ่อบ าบัดน า้เสีย ชุมชน กองช่าง งบประมาณ 120,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61  -                   120,000.00    ก.ย. 61
ส าโรงตะวนัออก หมู่ 1

162 -ยกระดบัถนน คสบ. พร้อมวางท่อ คสล. ถ.เทศบาล กองช่าง งบประมาณ 650,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   650,000.00    ก.ย. 61
ซ.10 ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู่ 1

163 - โครงการปรับปรุงรางระบายน า้ ถนนเทศบาล กองช่าง งบประมาณ 323,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   323,000.00    ก.ย. 61
ซ.20/3 ชุมชนตลาดแค หมู่ 2

164 - โครงการต่อเติมโรงเกบ็พสัดุ เทศบาลต าบลตลาด กองช่าง งบประมาณ 100,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   100,000.00    ก.ย. 61
แค

165 - ปรับปรุงฝารางระบายน า้ คสล.ชุมชนโนนพมิาน กองช่าง งบประมาณ 120,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   120,000.00    ก.ย. 61
หมู่ 12

166 - วางท่อระบายน า้ คสล. ถ.เทศบาล ซ.9/1 ชุมชน กองช่าง งบประมาณ 597,000.00      ต.ค. 60- ก.ย. 61 -                   597,000.00    ก.ย. 61
โนนพมิาน หมู่ 12

167 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลตลาดแค

กองสวสัดกิารสังคม เงินอุดหนุน 323,000.00      ม.ค. - ก.ย.61 -                   323,000.00    60 วนั เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 1

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

168 ซ่อมแซมฝาบ่อพกัและรางระบายน า้ในเขตเทศบาล กองช่าง งบประมาณ 93,900.00        มี.ค. - ก.ย.61  -                   93,900.00      30 วนั เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 2


