
ล ำดบั แผนงำน/งำน

งบประมำณ

อนุมตัิ

(บำท)

 เบิกจำ่ย สถำนะ

1

แผนงานการศึกษา/งาน

ระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

51,000.00     51,000.00

ด าเนินการ

แลว้

2

แผนงานการศึกษา/งาน

ระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

147,000.00   150,600.00

ด าเนินการ

แลว้

3

แผนงานการศึกษา/งาน

ระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

10,000.00     28,000.00

ด าเนินการ

แลว้

4

แผนงานการศึกษา/งาน

ระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00                 -   

ด าเนินการ

แลว้

ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หวัทุ่ง ( เงิน

อุดหนุนส าหรบัสนับสนุนค่าจดัการเรียนการสอน)

0.00 0.00

คงเหลือโครงกำร

ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หวัทุ่ง ( เงิน

อุดหนุนส าหรบัสนับสนุนอาหารกลางวนั)

5,000.00 0.00 1,400.00

2,000.00

รำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัทุ่ง

อ  ำเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น

ยุทธศำสตร ์ท่ี 1 กำรพฒันคน สงัคมและกำรศึกษำใหมี้คณุภำพ

โอนเพ่ิม

(บำท)

โอนลด

(บำท)

20,000.00 0.00

0.00

ค่าใชจ้่ายในโครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ

3.3   รำยละเอียดโครงกำร

ค่าใชจ้่ายในโครงการมอบวุฒิบตัรของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก อบต.หวัทุ่ง

0.00 0.00 5,000.00



ล ำดบั แผนงำน/งำน

งบประมำณ

อนุมตัิ

(บำท)

 เบิกจำ่ย สถำนะคงเหลือโครงกำร
โอนเพ่ิม

(บำท)

โอนลด

(บำท)

5
แผนงานการศึกษา/งาน

ศึกษาไม่ก าหนดระดบั

100,000.00     30,503.00 ด าเนินการ

แลว้

6

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

0.00   278,000.00

ด าเนินการ

แลว้

7

แผนงานสงัคมสงเคราะห/์

งานสวสัดิการสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์

15,000.00     15,000.00

ด าเนินการ

แลว้

8
แผนงานการศาสนาฯ/งาน

กีฬาและนันทนาการ

80,000.00     99,875.00 ด าเนินการ

แลว้

9
แผนงานบริหารงานทัว่ไป/

งานบริหารทัว่ไป

3,500.00       3,500.00 ด าเนินการ

แลว้

10 งบกลาง 60,000.00         60,000.00
ด าเนินการ

แลว้

11
แผนงานบริหารงานทัว่ไป/

งานบริหารทัว่ไป

53,900.00     49,200.00 ด าเนินการ

แลว้

12
งบกลาง 4,890,000.00    4,689,700.00 ด าเนินการ

แลว้

13
งบกลาง 1,488,000.00    1,340,100.00 ด าเนินการ

แลว้

0.00

ค่าเช่าคูส่ายอินเตอรเ์น็ต 0.00 0.00 4,700.00

สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบลหวัทุ่ง 0.00 0.00 0.00

0.00

54,497.00

0.00

โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน

ต าบลหวัทุ่ง

0.00 15,000.00

0.00

โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและกีฬาอ่ืน ๆ 20,000.00 0.00

ค่าเช่าพื้ นท่ีเว็บไซต ์อบต หวัทุ่ง

เบ้ียยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00

0.00

125.00

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้งูอายุ (หมู ่1-8) 30,000.00

0.00เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00

2,200.00

200,300.00

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 0.00 0.00 147,900.00



ล ำดบั แผนงำน/งำน

งบประมำณ

อนุมตัิ

(บำท)

 เบิกจำ่ย สถำนะคงเหลือโครงกำร
โอนเพ่ิม

(บำท)

โอนลด

(บำท)

14
งบกลาง 60,000.00     54,000.00 ด าเนินการ

แลว้

15

แผนงานการศึกษา/งาน

ระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

262,080.00   241,286.10

ด าเนินการ

แลว้

16

แผนงานการศึกษา/งาน

ระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

384,000.00   384,000.00

ด าเนินการ

แลว้

17
แผนงานการศึกษา/งาน

ศึกษาไม่ก าหนดระดบั

20,000.00     20,000.00 ด าเนินการ

แลว้

18

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00       9,893.00

ด าเนินการ

แลว้

19

แผนงานการศึกษา/งาน

ระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

10,000.00       7,445.00

ด าเนินการ

แลว้

20

แผนงานการศึกษา/งาน

ศึกษาไม่ก าหนดระดบั

30,000.00     12,470.00
ด าเนินการ

แลว้

20,793.90

0.00 0.00

10,107.00

0.00

0.000.00 0.00

0.00

0.00

ค่าใชจ้่ายในโครงการเด็กไทยฟันดีของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก อบต.หวัทุ่ง

อาหารกลางวนั

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00

 โครงการส่งเสริมและรณรงคป้์องกนัโรคพิษสุนัขบา้

2,555.00

0.00

17,530.00

โครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

0.00 0.00

0.00 0.00

6,000.00เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 0.00

โครงการฝึกอบรมพุทธธรรมน าใจป้องกนัภยัเด็กและ

เยาวชน



ล ำดบั แผนงำน/งำน

งบประมำณ

อนุมตัิ

(บำท)

 เบิกจำ่ย สถำนะคงเหลือโครงกำร
โอนเพ่ิม

(บำท)

โอนลด

(บำท)

21

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00     19,918.50

ด าเนินการ

แลว้

22

แผนงานการศาสนาฯ/งาน

กีฬาและนันทนาการ

20,000.00     12,140.00
ด าเนินการ

แลว้

23

แผนงานการศาสนาฯ/งาน

ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

40,000.00     12,140.00

ด าเนินการ

แลว้

24
งบกลาง 30,000.00     30,000.00 ด าเนินการ

แลว้

25

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

336,000.00   336,000.00

ด าเนินการ

แลว้

26
แผนงานการศาสนาฯ/งาน

กีฬาและนันทนาการ

20,000.00                 -   
ไม่ด าเนินการ

27

แผนงานสงัคมสงเคราะห/์

งานสวสัดิการสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์

30,000.00                 -   

ไม่ด าเนินการ

0.00

0.00

30,000.000.00

สมทบกองทุนสวสัดิการ 0.00 0.00

81.50

0.00 20,000.00

0.00

วสัดุกีฬา 0.00 20,000.00

จา้งเหมากูช้ีพ

0.00

7,860.00ค่าใชจ้่ายในการจดังานประเพณีต่างๆ และการจดั

กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา

0.00 20,000.00

โครงการสงเคราะหผู์ย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส 0.00

โครงการแข่งขนักีฬาเปตองใหก้บัเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทัว่ไป

โครงการส่งเสริมและรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก 0.00

7,860.00



ล ำดบั แผนงำน/งำน

งบประมำณ

อนุมตัิ

(บำท)

 เบิกจำ่ย สถำนะคงเหลือโครงกำร
โอนเพ่ิม

(บำท)

โอนลด

(บำท)

28

แผนงานสงัคมสงเคราะห/์

งานสวสัดิการสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์

30,000.00                 -   

ไม่ด าเนินการ

29

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00                 -   20,000.00

ไม่ด าเนินการ

30

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00                 -   20,000.00

ไม่ด าเนินการ

31

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00                 -   20,000.00

ไม่ด าเนินการ

32

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00 20,000.00

ไม่ด าเนินการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหวัคู หมูท่ี่  3

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหวัคู หมูท่ี่  4

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ HIV 0.00 0.00 30,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหวัทุ่ง หมูท่ี่  1 0.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหวัคู หมูท่ี่  2 0.00 0.00



ล ำดบั แผนงำน/งำน

งบประมำณ

อนุมตัิ

(บำท)

 เบิกจำ่ย สถำนะคงเหลือโครงกำร
โอนเพ่ิม

(บำท)

โอนลด

(บำท)

33

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00                 -   20,000.00

ไม่ด าเนินการ

34

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00                 -   20,000.00

ไม่ด าเนินการ

35

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00                 -   20,000.00

ไม่ด าเนินการ

36

แผนงานสาธารณสุข/งาน

บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

20,000.00                 -   20,000.00

ไม่ด าเนินการ

0.00 0.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหวัคู หมูท่ี่  5

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหวัคู หมูท่ี่  8 0.00 0.00

0.00 0.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหวัคู หมูท่ี่  7 0.00 0.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหวัคู หมูท่ี่  6



รำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหวัทุ่ง

อ  ำเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น

ยุทธศำสตร ์ท่ี 1 กำรพฒันคน สงัคมและกำรศึกษำใหมี้คณุภำพ












