
 



รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6 เดือนแรก  ไตรมาสที่ 1-2  ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม  2563  

อบต.หนองบอน 
 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 31,100.00 88,900.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 7,100.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - 8,550,000.00 0.00 0.00 0.00 4,039,100.00 4,510,900.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 4,224,000.00 0.00 0.00 0.00 1,900,800.00 2,323,200.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

- 202,000.00 2,000.00 0.00 0.00 204,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพประจำตำบลหนอง
บอน 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 124,218.00 75,782.00 

งบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย - 121,784.00 50,000.00 0.00 0.00 25,100.00 146,684.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - 102,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 69,000.00 

รวมหมวดงบกลาง 13,529,784.00 52,000.00 0.00 0.00 6,360,218.00 7,221,566.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 



งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี

การ 
- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00 12,750.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น และ ส.ส. ส.จ. 
300,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 21,642.00 178,358.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 25,500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ / 
อบต.สัญจรพบประชาชน 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เวทีประชาคมในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาองค์กร ( OD ) 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบล พนักงาน

จ้าง และผูส้ังเกตการณ ์

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

 
-3- 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 46,550.93 53,449.07 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 529.00 19,471.00 



งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 7,422.00 112,578.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,740.00 19,260.00 
การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

135,000.00 0.00 0.00 0.00 49,455.00 85,545.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

45,000.00 0.00 0.00 0.00 27,832.00 17,168.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสมัพันธ์ 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 6,180.00 18,820.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 70,000.00 0.00 0.00 0.00 50,850.00 19,150.00 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
100,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,514.00 8,486.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

40,000.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 36,100.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 



งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
329,800.00 0.00 0.00 0.00 128,700.00 201,100.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน) 

950,600.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 580,600.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ

เรียน ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

219,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,220.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

50,000.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 46,100.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,417.00 583.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสายใยสัมพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
450,000.00 0.00 0.00 0.00 231,210.00 218,790.00 



สาธารณสุขอ่ืนๆ 
งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืนๆ 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 48,192.00 11,808.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสำรวจและจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิตำบลหนอง

บอน 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพตดิ 

180,000.00 40,000.00 0.00 0.00 219,338.00 662.00 



หมวดอื่นๆ หนองบอนเกมส ์

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการจดัส่งนักกีฬาไปทำ
การแข่งขันนอกพ้ืนท่ี 

160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานข้าว
มะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่ง

นกประโคนชัย 
100,000.00 0.00 0.00 0.00 97,000.00 3,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 40,000.00 0.00 0.00 0.00 22,225.00 17,775.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 35,000.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 33,870.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 



งานกิจการประปา ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 4,564,620.00 60,000.00 270,000.00 7,800.00 1,411,676.93 2,935,143.07 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 33,567.00 66,433.00 
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 220,000.00 0.00 0.00 0.00 44,900.00 175,100.00 
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 50,540.00 49,460.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 29,262.00 20,738.00 
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 13,056.00 36,944.00 

การรักษาความสงบภายใน ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 
การรักษาความสงบภายใน ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 30,000.00 5,000.00 0.00 0.00 34,200.00 800.00 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 6,170.00 33,830.00 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 35,000.00 0.00 0.00 0.00 10,759.00 24,241.0 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 



ประถมศึกษา 

 
-9- 
 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสรมิ (นม) - 1,688,176.00 0.00 0.00 0.00 603,819.46 1,084,356.54 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 6,583.00 33,417.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,963,176.00 5,000.00 5,000.00 0.00 892,856.46 2,070,319.54 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 



งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 250,000.00 0.00 0.00 0.00 109,329.67 140,670.33 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท ์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 1,605.00 28,395.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 29,981.40 90,018.60 

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,205.00 7,795.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 6,710.23 18,289.77 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,394.00 17,606.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 300,000.00 0.00 0.00 0.00 93,399.19 206,600.81 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 767,000.00 0.00 0.00 0.00 245,624.49 521,375.51 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ี 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพับ 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 



อเนกประสงค์ 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโพเดียม 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จัดซื้อคูลเลอร์น้ำ

ร้อน 
0.00 15,990.00 0.00 0.00 0.00 15,990.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือ่งปริ้นเตอร์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00 22,100.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,400.00 100.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 85,900.00 50,490.00 0.00 0.00 15,300.00 121,090.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพูนสุข หมู่ที่ 4 (แยกหลังวัด
สะเดากอง) ตำบลหนองบอน อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6 (บา้น
นายเล็ง สมศรี ถึง บ้านนายสุทธิภทัร 
เอบประโคน) ตำบลหนองบอน อำเภอ

477,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477,000.00 



ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9 (บา้น
นางเลือย เอ๋ประโคน ถึง ถนนลาดยาง
สายบ้านหนองน้ำขุ่น) ตำบลหนอง
บอน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

298,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 (บ้าน
นายสำราญ ขอสุข ถึงวัดป่าบ้านหนอง
บอน) ตำบลหนองบอน อำเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

379,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 (ซอย
สันติสุข ถึง บริเวณอ่างเก็บน้ำ      
ห้วยเสลา) ตำบลหนองบอน อำเภอ     
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

495,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11 (บ้านนายสนิท เงางาม ถึง 
สระน้ำหนองเสมด็) ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

472,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านหนอง
น้ำขุ่น หมู่ที่ 5 (ถนนลาดยางสายบ้าน

763,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 763,000.00 



หนองน้ำขุ่น ถึง สระหนองม่วง) ตำบล
หนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโจรง 
หมู่ที่ 8 (บ้านนายเขียน ธรรมดา ถึง 
บ้านนายชัชวาล เทียบจรยิาวัตร) 
ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชยั 
จังหวัดบุรีรมัย ์

272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร บ้านยาง 
หมู่ที่ 3 (ลาดยางสายบ้านยาง – บา้น
ห้วยเสลา ถึง ถนนลาดยางสายบ้าน
ยาง – บ้านหนองบอน) ตำบลหนอง
บอน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

417,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุข
สำราญ หมู่ที่ 10 (สายจากนานาย
ศาสตร์ถึงคลองห้วยเสว) ตำบลหนอง
บอน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังข้าง
โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ บ้านโนนเสน่ห์ 
หมู่ที่ 7 (ข้างโรงเรียนบ้านโนนเสนห่์ 
ถึง ถนน คสล.สายไปคลองหนองกัน

53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 



จาน) ตำบลหนองบอน อำเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย ์
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร บ้านโนนเสนห่์ หมูท่ี่ 7 
(บ้านนายโอภาส ก่อแก้ว ถึง นานาย
บุญจันทร์ แย้มศรี) ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสขุ
สำราญ หมู่ที่ 10 (สายบ้านสุขสำราญ 
ถึง บ้านฉันเพล) ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 (บ้าน
นายเด่น รินรัง เข้าพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร) ตำบลหนองบอน อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,336,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ 
สถานที่กลาง” ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ประจำปี 2563 ของศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
การสวนสนามวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ประจำปี 2563 อำเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
สำหรับโรงเรียน 

2,556,000.00 0.00 0.00 0.00 1,161,480.00 1,394,520.00 

-18- 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) คงเหลือ 
(บาท) 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง 
(อุดหนุนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง) 

320,000.00 0.00 0.00 0.00 146,400.00 173,600.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง 
(อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน) 

235,200.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 122,700.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง 
(อุดหนุนเงินประกันสังคม) 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,920.00 12,080.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง
(อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่าวัสดุรายหัว) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

81,600.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00 41,100.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง
(อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

54,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,240.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานระดับก่อนวัย เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ 24,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 



เรียนและ
ประถมศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง
(อุดหนุนเงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง) 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างตามจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 11 หมู่บ้าน ตำบล
หนองบอน อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจำปี 2563 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
ขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 



มหาจักรีสิรินธร ประโคนชัยเกมส์ 
ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระปรเมรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี 27 
ประจำปี 2563 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานกีฬาและนันทนาการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน 

48,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 8,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจดังานเทศกาล ข้าวมะลหิอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 
2563 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจดังานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
และส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามพันธกิจของ
จังหวัดบุรีรมัย์ ประจำปี 2563 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหศัจรรย์
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ ประเพณีท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ำตามรอยอารยธรรมขอม 
ประจำปี 2563 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและ
งานสำคัญทางราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 4,694,040.00 12,000.00 0.00 0.00 1,615,800.00 3,090,240.00 
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  โครงการตามข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 2562 ท่ีกันเงินไว้ มาดำเนินการในปีงบประมาณ  2563 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ทีต้ั่งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic 
concrete ( โดยวิธี pavement In 
place Recycling) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที ่2 - บ้านโนนเสน่ห์หมู่ที่ 7  

/ - - 2,085,000 2,085,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบสระหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5,6,9 

/ - - 2,278,000 1,577,500 

 รวม 2 โครงการ    4,363,000 3,662,500 

 
 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  2562 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 
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โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  2563 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ทีต้ั่งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้านหนองโจรง หมู่
ที ่8 เชื่อมบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองบอน อำเภอ ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

- / - 3,689,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร แอสฟัสท์ติก คอนกรีต (Asphaltic 

concrete) สายด้านหลังและด้านข้าง อบต.
หนองบอน บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ตำบล
หนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

/ - 
 

2,511,000 1,920,000 

 รวม  2  โครงการ    6,200,000 1,920,000 

ที ่  ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
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โครงการ 
 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้าน
นายสำราญ ขอสุข ถึง วัดป่าบ้านหนองบอน) 

- / - 387,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์              
( ซอยร่มเย็น ) 

- / - 411,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ ๓ บ้าน
ยาง  ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์(จากบ้าน  นางรุ้งทิพย์ นะราศี 
ถึง บ้านนางพจน์  แก่นประโคน) 

- / - 498,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพูนสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบอน  อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  (แยกหลังวัด
สะเดากอง ) 

- / - 472,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์              
(ซอยตาเริด ผินสู่) 

/ - - 472,000 471,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอน
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์          
(บ้านนางมวย มีหาญเสมอ) 

- / - 176,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 
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7 โครงการลงลูกรังเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร   
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงลูกรัง
จำนวน ๔ จุด 

- - /  129,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต            
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ ๗  ตำบลหนองบอน           
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์         
(สายบ้านนายจำนง – บ้านนางคำตาล) 

- / - 228,000  ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโจรง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   (บ้าน  
นางคำ อินทร์สำราญ ถึง นางเลียน ดาศรี ) 

- / - 385,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย  

10 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนน
เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 
๑๐ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ( จากคลองหนองกันจาน - 
ถนนลูกรังสายทางสุขสำราญ บ้านฉันเพล ) 

- / - 435,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ( บ้านนายจริญ  ยอดสิงห์ ถึง     
สระน้ำหนองปลาบ้า) 

- / - 291,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ (บ้านนายประกิจ นะราเทียม – วัด
บ้านห้วยเสลา ) 

- / - 191,000 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย  

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมทางเข้า – 
ออกสายหลัก (แบบผิวจราจรแอสฟัส
คอนกรีต)  หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบอน ตำบล
หนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 92,000 90,000 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมทางเข้า – 
ออกสายหลัก (แบบผิวจราจรแอสฟัส
คอนกรีต)   หมู่ที่ ๘บ้านหนองโจรง   ตำบล
หนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
 

/ - - 57,000 56,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมทางเข้า – 
ออกสายหลัก (แบบผิวจราจรแอสฟัส
คอนกรีต)   หมู่ที่ ๑๑  บ้านห้วยเสลา ตำบล
หนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
 

/ - - 109,000 107,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
ถนนเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร                
บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑  ตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ( จากนา
นายบุญล้วน  ดียิ่งถึง บ้านยาง หมู่ที่ ๓) 
 

/ - - 261,000 260,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนน
เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร บ้านหนองโจรง     
หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ( จากนานายพา จิตหาญ ถึง
นานายจันทร์ เจริญยิ่ง) 
 

/ - - 222,000 221,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


