
            

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จ านวน (บาท) รายการ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน เปลี่ยนแปลง

1 วัสดุส านักงาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 70,000 32,025.00 37,975.00 
2 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 25,000 18,829.00 6,171.00 
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 50,000 4,150.00 45,850.00 
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ กข 8341 แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 37,200 โอนเพิม่ 15,000 49,500.00 2,700.00 
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถจักรยานยนต์ กลม 528 แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 3,600 1,530.00 2,070.00 
6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 20,000 - 20,000.00 
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 30,000 22,180.00 7,820.00 
8 ตู้เอกสาร ชนิด 2 บาน / 1 หลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 5,500 5,500.00 - 
9 โต๊ะประชุม แบบตรง / 3 ตัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 24,000 23,400.00 600.00 
10 โต๊ะประชุม ส าหรับห้องประชุมสภาฯ / 1 ตัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 6,500 6,500.00 - 
11 โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไม้บุโฟเมก้า ขาเหล็กชุมโครเมียม / 15 ตัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 27,000 26,250.00 750.00 
12 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 93x92x75 ซ.ม. / 1 ตัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 4,500 3,200.00 1,300.00 
13 เก้าอี้ส านักงาน บุนวม มีล้อเล่ือน ปรับโช๊คไฮโดรลิค / 2 ตัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 7,000 - 7,000.00 
14 เก้าอี้อเนกประสงค์ บุนวม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม / 40 ตัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 22,000 21,600.00 400.00 
15 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ท าจากไม้เนื้อแข็ง / 1 ชุด แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 4,500 โอนเพิ่ม 4,000 8,500.00 - 
16 ชุดรับแขก ส าหรับใช้ในส านักงาน ชุดใหญ่ / 1 ชุด แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 32,000 32,000.00 - 
17 ชุดรับแขก ส าหรับใช้ในส านักงาน ชุดเล็ก / 2 ชุด แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 22,000 22,000.00 - 
18 พัดลมโคจร ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว / 4 ตัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 6,800 4,800.00 2,000.00 
19 เคร่ืองดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร / 1

 เคร่ือง
แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 13,000 - 13,000.00 

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จ านวน (บาท) รายการ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ
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เจ้าของเงิน เปลี่ยนแปลง

20 เคร่ืองมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI
 Lumens / 1 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 34,000 28,200.00 5,800.00 

21 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว / 1
 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 10,400 10,100.00 300.00 

22 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิ้ว) / 1 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 16,000 15,800.00 200.00 

23 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) / 1 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 7,700 7,600.00 100.00 
24 ผ้าม่านกันแสง 100% จ านวน 12 ชุด แผนงานบริหารงานทัว่ไป เงินรายได้ 50,000 โอนเพิม่ 50,000 50,000.00 - 
25 วัสดุส านักงาน งานบริหารงานคลัง เงินรายได้ 30,000 21,324.90 8,675.10 
26 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง เงินรายได้ 20,000 13,240.00 6,760.00 
27 ค่าจัดซ้ือตู้นิรภัยส านักงาน ชนิด  2 กุญแจ 1 รหัส / 1 หลัง งานบริหารงานคลัง เงินรายได้ 10,000 - 10,000.00 
28 ค่าวัสดุส านักงาน เช่น ธงประจ าศูนย์ อปพร. แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 6,500 6,000.00 500.00 
29 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์นั่งทะเบียน บท 7435, บท 

6463, ตค 5411
แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 120,200 โอนลด 15,000 58,030.00 47,170.00 

30 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับครุภัณฑ์อื่นๆ ของ อบต.
ดอนศรีชุม เช่น เคร่ืองตัดหญ้า เล่ือยโซ่ยนต์ เป็นต้น

แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 20,000 5,820.00 14,180.00 

31 วัสดุวิทยาศาสตร์ แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 20,000 2,500.00 17,500.00 
32 วัสดุเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแต่งกาย เช่น ชุดดับเพลิงของ

เจ้าหน้าทีง่านป้องกันฯ
แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 100,000 14,050.00 85,950.00 

33 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 50,000 18,000.00 32,000.00 
34 เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ชนิดสามลอน / 1 ล า แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 50,000 - 50,000.00 
35 รอกแม่แรง ขนาด 2 ตัน / 1 ชุด แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 8,500 7,000.00 1,500.00 
36 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ) / 1 เคร่ือง แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 30,000 28,000.00 2,000.00 
37 ชุดผจญเพลิงในอาคาร ประกอบด้วย เส้ือ, กางเกง, รองเท้านัก

ดับเพลิง, ถุงมือ ฯลฯ) / 2 ชุด
แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 138,000 130,000.00 8,000.00 

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จ านวน (บาท) รายการ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ



            
เจ้าของเงิน เปลี่ยนแปลง

38 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที ่
(Outdoor Fixed Network Camera) / 1 กล้อง

แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 22,000 20,000.00 2,000.00 

39 หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาส) และติด

ฟิล์มกรองแสง พร้อมติดต้ัง

แผนงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 45,000 36,000.00 9,000.00 

40 วัสดุส านักงาน งานเคหะและชุมชน เงินรายได้ 15,000 2,200.00 12,800.00 
41 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานเคหะและชุมชน เงินรายได้ 80,000 44,428.55 35,571.45 
42 วัสดุก่อสร้าง งานเคหะและชุมชน เงินรายได้ 50,000 4,638.00 45,362.00 
43 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานเคหะและชุมชน เงินรายได้ 30,000 9,500.00 20,500.00 
44 งานจ้างในการตรวจคุณภาพน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในเขต

พืน้ที ่อบต.ดอนศรีชุม
งานเคหะและชุมชน เงินรายได้ 20,000 11,000.00 9,000.00 

45 เตาเผาขยะมูลฝอย ไร้มลพิษ / 1 เตา งานเคหะและชุมชน เงินรายได้ 450,000 - 450,000.00 
46 โครงการเสริมผิวถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า และ

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 1 หมู่ที ่2 บ้านร่องบัวลอย
งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 210,000 209,700.00 300.00 

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 2 หมู่ที ่2 บ้านร่อง
บัวลอย

งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 158,600 158,500.00 100.00 

48 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที ่4 บ้านทุง่ งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 263,000 262,500.00 500.00 
49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 5 หมู่ที ่6 บ้านทุง่

หลวง
งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 400,000 399,500.00 500.00 

50 โครงการปรับปรุงเสริมราวสะพาน ซอย 3 หมู่ที ่8 บ้านสันป่า
หมากเหนือ

งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 51,300 51,000.00 300.00 

51 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ดอนศรีชุม งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 119,800 119,000.00 800.00 
52 โครงการถมดินปรับพืน้ทีบ่ริเวณส านักงาน อบต.ดอนศรีชุม งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 37,900 37,600.00 300.00 
53 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร

จ านวน 3 สาย หมู่ที ่4 - หมู่ที ่6 ต.ดอนศรีชุม
งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 351,000 150,700.00 200,300.00 
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เจ้าของเงิน เปลี่ยนแปลง
54 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุก ถนนสายรวมใจ ซอย

 3 หมู่ที ่4 บ้านทุง่
งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 153,600 153,000.00 600.00 

55 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังหรือหินผุ ถนนเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร (แว่ลุงวัง) หมู่ที ่6 บ้านทุง่หลวง

งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 364,700 204,300.00 160,400.00 

56 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังหรือหินผุ ถนนสายท่าข้าม
 หมู่ที ่6 บ้านทุง่หลวง

งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 78,600 78,500.00 100.00 

57 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพังทลาย ตามแนวตล่ิงล า
เหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที ่4 บ้านทุง่

งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน 172,000 171,500.00 500.00 

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายล าเหมืองร่อง
สะเด็ด หมู่ที ่4 บ้านทุง่ เชื่อมหมู่ที ่6 บ้านทุง่หลวง

งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

1,496,000 978,000.00 518,000.00 

59 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น พย.ถ.45-001 สายบ้านทุง่ – บ้านทุง่หลวง 
หมู่ที ่4 – 6 ต าบลดอนศรีชุม

งานอุตสาหกรรมฯ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

5,293,500 3,380,000.00 1,913,500.00 

60 อาหารเสริม(นม) - ร.ร.บ้านทุง่หลวง 43 คน จ านวน 260 วัน แผนงานการศึกษา เงินรายได้ 82,397 80,121.00 2,276.00 
61 อาหารเสริม(นม) - ศพด. วัดบ้านทุง่ 8 คน จ านวน 260 วัน แผนงานการศึกษา เงินรายได้ 15,330 13,507.00 1,823.00 
62 อาหารเสริม(นม) - ศพด. บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 3 คน จ านวน 260 วัน แผนงานการศึกษา เงินรายได้ 5,750 5,711.00 39.00 
63 สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย แผนงานสาธารณสุข เงินรายได้ 20,000 - 20,000.00 
64 น้ ายาพ่นหมอกควันป้องกันและก าจัดยุงให้แก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข เงินรายได้ 20,000 - 20,000.00 
65 วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ส าหรับประชาชน แผนงานสาธารณสุข เงินรายได้ 20,000 - 20,000.00 
66 ค่าวัสดุกีฬา งานกีฬาและนันทนาการ เงินรายได้ 12,000 - 12,000.00 
67 วัสดุการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร เงินรายได้ 20,000 - 20,000.00 

11,189,377 7,278,534.45 3,914,842.55 รวมเงิน


