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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

1 ดา้นโครง โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 498,000 8/2560 17 พ.ย.59 45 วนั
สรา้งพ้ืน ยาง (ต่อเนื่อง) ซอยควน ทั่วไป
ฐาน ลูกเห็บ-บ้านผู้ช่วยน้อย

หมู่ที่ 3

2 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 499,000 21/2560 19 พ.ย.59 45 วนั
ยาง สายคลองมิน-ส่ีแยก ทั่วไป
ต้นอ้อ หมู่ที 7

3 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 499,000 25/2560 26 ธ.ค.59 45 วนั
ยาง สายช่องไทรฮวง ทั่วไป
หมู่ที่ 8

4 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000
ยาง สายซอยคอกไก่ ทั่วไป
หมู่ที่ 1

5 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 498,000 7/2560 10 พ.ย.59 45 วนั
ยาง สายซอยราษฎร์บ ารุง ทั่วไป
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2

6 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 499,000 57/2560 2 ก.พ.60 45 วนั
ยาง สายซอยโรงเล่ือย ทั่วไป
(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11

7 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 498,000 ธ.ค.-60 22 พ.ย.59 45 วนั
ยาง สายบ้านนายทวี-บ้าน ทั่วไป
นางเหิม (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญตังิบประมาณองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาขาว ที่มกีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีงัน้ี

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

8 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 498,000 14/2560 1 ธ.ค.59 45 วนั
ยาง สายบ้านนายเที่ยง ทั่วไป
หนูราม-องค์การสวนยาง
หมู่ที่ 5

9 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 498,000 17/2560 9 ธ.ค.59 45 วนั
ยาง สายบ้านผู้ใหญ่สมพงศ์ ทั่วไป
หมู่ที่ 6

10 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 499,000 38/2560 16 ม.ค.60 45 วนั
ยาง สายป้อมข้างเขือ่น ทั่วไป
หมู่ที่ 10

11 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 499,000 69/2560 15 ก.พ.60 45 วนั
ยาง สายหน่วย 10 ทั่วไป
(ตอนที่ 4) หมู่ที่ 12

12 โครงการก่อสร้างถนนลาด เงินอุดหนุน 500,000 499,000 32/2560 9 ม.ค.60 45 วนั
ยาง สายหน้าอนามัย ทั่วไป
หมู่ที่ 9

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เงินอุดหนุน 270,000 269,000 128/256027 ม.ิย.60 30 วนั
จุดบ้านนายพีระ เรืองศักด์ิ ทั่วไป
หมู่ที่ 8

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เงินอุดหนุน 270,000 269,000 122/25609 ม.ิย.60 30 วนั
หมู่ที่ 4 ทั่วไป

15 โครงการเปล่ียนหอถังประปา เงินอุดหนุน 439,000 438,000 56/2560 31 ม.ค.60 45 วนั
บ้านนายอุทิศ เพรชหนองชุม ทั่วไป
หมู่ที่ 3

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เงินอุดหนุน 500,000 499,000 119/256016 ม.ิย.60 30 วนั
ภายใน ศพด.สวนสมเด็จ ทั่วไป
ย่า 90

17 การพัฒนา โครงการครัวเรือนต้นแบบ เงินอุดหนุน 180,000 9,000 62/2560 14 ก.พ.60
ดา้นเศรษฐ ครอบครัวพอเพียง จากรัฐบาล 10,000 62/2560 14 ก.พ.60
กิจ จัดเก็บและ 7,500 43/2560 1 ก.พ.60

จัดสรรให้ 9,000 44/2560 1 ก.พ.60
26,400 45/2560 1 ก.พ.60

1,200 46/2560 1 ก.พ.60
6,000 66/2560 1 ก.พ.60
1,500 68/2560 1 ก.พ.60
3,000 69/2560 1 ก.พ.60

18 โครงการจัดงานวนัเกษตร เงินอุดหนุน 250,000 5,300 99/2560 16 ส.ค.60 5 วนั
ต าบลเขาขาว (เกษตรแฟร์) จากรัฐบาล 15,000 101/256016 ส.ค.60 5 วนั

จัดเก็บและ 20,000 102/256016 ส.ค.60 5 วนั
จัดสรรให้ 90,000 104/256016 ส.ค.60 5 วนั

20,000 105/256016 ส.ค.60 5 วนั
4,000 171/256016 ส.ค.60 5 วนั
6,700 172/256016 ส.ค.60 5 วนั

29,812 173/256016 ส.ค.60 5 วนั
19 โครงการฝึกอบรมคณะกรรม เงินอุดหนุน 30,000 600 26/2560 20 ธ.ค.59 5 วนั

การศูนย์บริการและถ่ายทอด จากรัฐบาล 2,000 27/2560 20 ธ.ค.59 5 วนั
เทคโนโลยีการเกษตร จัดเก็บและ

จัดสรรให้

20 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เงินอุดหนุน 10,000 โอนไปตั้งจา่ยแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจดั

การกรีดยางที่ถูกวธิี จากรัฐบาล ขยะมลูฝอยฯเป็นเงิน 10,000 บาท

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

21 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ เงินอุดหนุน 350,000 ไม่ได้
เศรษฐกิจพอเพียง จากรัฐบาล ด าเนินการ

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

22 โครงการอุดหนุนกลุ่มปลา เงินอุดหนุน 30,000 30,000
ดุกร้า หมู่ที่ 4 จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

23 โครงการอุดหนุนกลุ่มรวม เงินอุดหนุน 30,000 30,000
มิตรพัฒนา (กลุ่มเล้ียงกวาง) ทั่วไป
หมู่ที่ 4 จัดเก็บและ

24 การพัฒนา โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เงินอุดหนุน 300,000 299,000 120/256023 พ.ค.60
ดา้นสังคม ประจ าต าบลเขาขาว จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

25 โครงการแข่งขันกีฬา อบต. เงินอุดหนุน 300,000 24,460 89/2560 17 ม.ีค.60 3 วนั
เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด จากรัฐบาล 22,200 91/2560 24 ม.ีค.60 3 วนั

จัดเก็บและ 13,000 57/2560 16 ม.ีค.60 3 วนั
จัดสรรให้ 16,000 56/2560 16 ม.ีค.60 4 วนั

26 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เงินอุดหนุน 300,000 16,700 88/2560 18 ก.ค.60 5 วนั
นักเรียนเยาวชนและ จากรัฐบาล 7,000 90/2560 25 ก.ค.60 5 วนั
ประชาชนระดับต าบล จัดเก็บและ 4,452 91/2560 25 ก.ย.60 5 วนั

จัดสรรให้ 38,000 92/2560 25 ก.ย.60 7 วนั
60,300 93/2560 25 ก.ย.60 5 วนั
50,000 94/2560 25 ก.ย.60 5 วนั
16,000 96/2560 1 ส.ค.60 5 วนั
15,000 101/256016 ส.ค.60 5 วนั
20,000 102/256016 ส.ค.60 3 วนั
29,400 145/256024 ก.ค.60 5 วนั

1,020 146/256024 ก.ค.60 5 วนั
4,800 157/256024 ก.ค.60 5 วนั

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

27 โครงการส่งนักกรีฑาเข้า เงินอุดหนุน 150,000
ร่วมการแข่งขันระดับ จากรัฐบาล โอนไปตั้งจ่ายแผนงานงบกลางเงินส ารองจ่าย 
จังหวดั จัดเก็บและ 150,000 บาท

จัดสรรให้

28 โครงการอนุรักษ์สืบสาน เงินอุดหนุน 40,000 โอนไปตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชมุชน 
ศิลปมวยไทย หมู่ที่ 4 จากรัฐบาล งานบรหิารงานทั่วไปงบด าเนินงาน ค่าวัสดุ

จัดเก็บและ ก่อสรา้ง 40,000 บาท
จัดสรรให้

29 โครงการจัดงานประเพณี เงินอุดหนุน 120,000 576 8/2560 7 พ.ย.59
ลอยกระทง จากรัฐบาล 2,500 9/2561 14 พ.ย.59

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

30 โครงการจัดงานประเพณี เงินอุดหนุน 7,000 7,000
เดือนสิบ จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

31 โครงการสืบสานประเพณี เงินอุดหนุน 2,000 2,000
วฒันธรรมท้องถิน่ ประเพณี จากรัฐบาล
มาฆบูชาแห่ผ้าขึน้ธาตุ จัดเก็บและ

จัดสรรให้

32 โครงการจัดงานเทศกาล เงินอุดหนุน 15,000 15,000
ประเพณีชักพระอ าเภอ จากรัฐบาล
ทุ่งสง จัดเก็บและ

จัดสรรให้

33 โครงการเยีย่มบ้านผู้พิการ เงินอุดหนุน 7,600 ไม่ได้
จากรัฐบาล ด าเนินการ
จัดเก็บและ
จัดสรรให้

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

34 โครงการอบรมทัศนศึกษา เงินอุดหนุน 30,000 19,200
ดูงานของผู้สูงวยัต าบล จากรัฐบาล
เขาขาว จัดเก็บและ

จัดสรรให้
35 โครงการฝึกอบรมและทัศน เงินอุดหนุน 100,000 โอนไปตั้งจา่ยแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ศึกษาดูงาน อสม.ต าบล จากรัฐบาล ทั่วไปโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

เขาขาว จัดเก็บและ พระราชกรณียกิจฯ 100,000 บาท

จัดสรรให้

36 โครงการรณรงค์ป้องกัน เงินอุดหนุน 100,000 โอนไปตั้งจา่ยแผนงานเคหะและชมุชน 10,000 บาท

โรคพิษสุนัขบ้า จากรัฐบาล โอนไปตั้งจา่ยแผนงานสาธารณสขุ 40,000 บาท

จัดเก็บและ โอนไปตั้งจา่ยแผนงานบริหารทั่วไป 18,000 บาท

จัดสรรให้ โอนไปตั้งจา่ยแผนงานงบกลาง 32,000 บาท

37 โครงการธรรมกับการ เงินอุดหนุน 18,000 1,400 120/256026 พ.ค.60 5 วนั
ท างาน จากรัฐบาล โอนไปตั้งจา่ยแผนงานเคหะและชมุชน 10,400 บาท

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

38 โครงการฝึกอบรม เงินอุดหนุน 60,000 1,600 67/2560 26 เม.ย.605 วนั
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ จากรัฐบาล 800 68/2560 26 เม.ย.605 วนั
ปฏบิัติงาน จัดเก็บและ 800 113/256027 เม.ย.605 วนั

4,00 114/256027 เม.ย.605 วนั
4,200 112/256027 เม.ย.605 วนั

จัดสรรให้ 2,940 111/256026 เม.ย.605 วนั
โอนไปตัง้จ่ายแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน 18,460 บาท

39 โครงการพัฒนาศักยภาพ เงินอุดหนุน 26,000 ไมไ่ดด้ า
บุคลากร จากรัฐบาล เนินการ

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

40 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 1,792,000 177,000 19/2560 8 พ.ค.60
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล 158,000 20/2560 8 พ.ค.60
โครงการอาหารกลางวนั จัดเก็บและ 478,000 21/2560 8 พ.ค.60

จัดสรรให้ 307,000 22/2560 8 พ.ค.60
108,000 23/2560 8 พ.ค.60

80,000 24/2560 24 พ.ค.60
143,000 25/2560 19 พ.ค.60
288,000 26/2560 19 พ.ค.60
507,000 27/2560 19 พ.ค.60
124,000 28/2560 19 พ.ค.60
163,000 29/2560 19 พ.ค.60

41 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 1,500 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ จัดเก็บและ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า จัดสรรให้
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม
ศพด.ทับนายเหลียว

42 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 1,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ จัดเก็บและ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า จัดสรรให้
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม
ศพด.บ้านไสส้าน

43 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 2,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ จัดเก็บและ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า จัดสรรให้
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม
ศพด.สวนสมเด็จย่า 90

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

44 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 2,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการจัดประชุมผู้ จัดเก็บและ
ปกครองเด็กเล็ก ศพด. จัดสรรให้
บ้านทับนายเหลียว

45 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 1,500 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการจัดประชุมผู้ จัดเก็บและ
ปกครองเด็กเล็ก ศพด. จัดสรรให้
บ้านไสส้าน

46 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 5,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการจัดประชุมผู้ จัดเก็บและ
ปกครองเด็กเล็ก ศพด. จัดสรรให้
สวนสมเด็จย่า 90

47 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 3,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการภมูิปัญญาท้องถิน่ จัดเก็บและ
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ จัดสรรให้
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั
ศพด.บ้านทับนายเหลียว

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

48 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 2,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการภมูิปัญญาท้องถิน่ จัดเก็บและ
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ จัดสรรให้
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั
ศพด.บ้านไสส้าน

49 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 4,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการภมูิปัญญาท้องถิน่ จัดเก็บและ
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ จัดสรรให้
การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัศพด.สวนสมเด็จย่า 
90

50 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 3,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเยีย่มเด็กเล็ก จัดเก็บและ
บ้านทับนายเหลียว จัดสรรให้
ศพด.บ้านทับนายเหลียว

51 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 2,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเยีย่มเด็กเล็ก จัดเก็บและ
บ้านไสส้าน จัดสรรให้
ศพด.บ้านไสส้าน

52 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 5,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเยีย่มเด็กเล็ก จัดเก็บและ
สวนสมเด็จย่า 90 จัดสรรให้
ศพด.สวนสมเด็จย่า 90

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

53 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 2,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเล่านิทานสร้าง จัดเก็บและ
จินตนาการ ศพด. จัดสรรให้
บ้านทับนายเหลียว

54 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 1,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเล่านิทานสร้าง จัดเก็บและ
จินตนาการ ศพด. จัดสรรให้
บ้านไสส้าน

55 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 3,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเล่านิทานสร้าง จัดเก็บและ
จินตนาการ ศพด. จัดสรรให้
สวนสมเด็จย่า 90

56 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 2,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการสร้างเสริม จัดเก็บและ
คุณธรรมจริยธรรม ศพด. จัดสรรให้
บ้านทับนายเหลียว

57 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 1,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการสร้างเสริม จัดเก็บและ
คุณธรรมจริยธรรม ศพด. จัดสรรให้
บ้านไสส้าน

58 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 3,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการสร้างเสริม จัดเก็บและ
คุณธรรมจริยธรรม ศพด. จัดสรรให้
สวนสมเด็จย่า 90

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

59 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 2,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการสานสัมพันธช์ุมชน จัดเก็บและ
ศพด.บ้านทับนายเหลียว จัดสรรให้

60 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 1,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการสานสัมพันธช์ุมชน จัดเก็บและ
ศพด.บ้านไสส้าน จัดสรรให้

61 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 3,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการสานสัมพันธช์ุมชน จัดเก็บและ
ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 จัดสรรให้

62 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 2,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเสริมสร้างความรู้ จัดเก็บและ
เกีย่วกับอาเซียนให้แก่เด็ก จัดสรรให้
ศพด.บ้านทับนายเหลียว

63 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 1,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเสริมสร้างความรู้ จัดเก็บและ
เกีย่วกับอาเซียนให้แก่เด็ก จัดสรรให้
ศพด.บ้านไสส้าน

64 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 3,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการเสริมสร้างความรู้ จัดเก็บและ
เกีย่วกับอาเซียนให้แก่เด็ก จัดสรรให้
ศพด.สวนสมเด็จย่า 90

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วนัที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

65 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 5,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการห้องเรียนสดใส จัดเก็บและ
เด็กไทยเบิกบาน จัดสรรให้
ศพด.สวนสมเด็จย่า 90

66 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 4,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการห้องเรียนสดใส จัดเก็บและ
เด็กไทยเบิกบาน จัดสรรให้
ศพด.บ้านทับนายเหลียว

67 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เงินอุดหนุน 3,000 ไมไ่ดด้ า
จ่ายการบริหารสถานศึกษา จากรัฐบาล เนินการ
โครงการห้องเรียนสดใส จัดเก็บและ
เด็กไทยเบิกบาน จัดสรรให้
ศพด.บ้านไสส้าน

67 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับ เงินอุดหนุน 127,000 117,000 18/2560 30 พ.ค.60 15 วนั
อากาศ แบบแยกส่วน จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

69 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เงินอุดหนุน 16,000 16,000 2/2560 29 พ.ค.60 15 วนั
คอมพิวเตอร์ จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

70 โครงการอาหารกลางวนั เงินอุดหนุน 5,000,000 70,800 9 พ.ค.60
นักเรียน 111,600 9 พ.ค.60

จากรัฐบาล 196,800 20 พ.ค.60
จัดเก็บและ 196,800 20 พ.ค.60
จัดสรรให้ 70,800 20 พ.ค.60

11,600 20 พ.ค.60
71 โครงการพัฒนาคุณภาพ เงินอุดหนุน 80,000 80,000

การศึกษาปฐมวยั จากรัฐบาล
โรงเรียนบ้านไสส้าน จัดเก็บและ

จัดสรรให้

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

72 โครงการพัฒนายกระดับ เงินอุดหนุน 80,000 80,000
คุณภาพการศึกษา จากรัฐบาล
โรงเรียนวดันิคมคีรี จัดเก็บและ

จัดสรรให้

73 โครงการห้องเรียนคุณภาพ เงินอุดหนุน 50,000 50,000
โรงเรียนสหกรนิคมกสิกรรม จากรัฐบาล
ทุ่งสง จัดเก็บและ

จัดสรรให้

74 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เงินอุดหนุน 30,000 30,000
จากแหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญา จากรัฐบาล
ท้องถิน่ โรงเรียนนิคม จัดเก็บและ
กสิกรรมทุ่งสง จัดสรรให้

75 โครงการจ้างครูสาขาขาด เงินอุดหนุน 80,000 80,000 9/2560 22 พ.ย.60
แคลนโรงเรียนบ้านเขาตาว จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

76 โครงการพัฒนาทักษะชีวติ เงินอุดหนุน 40,000 40,000 4/2560 15 พ.ย.60
ให้รู้เท่าทันการเปล่ียน จากรัฐบาล
แปลงทางด้านพหุสังคม จัดเก็บและ

77 โครงการการใช้เทคโนโลยี เงินอุดหนุน 80,000 40,000 5/2560 15 พ.ย.60
เพื่อพัฒนาการเรียนการ จากรัฐบาล
สอน จัดเก็บและ

จัดสรรให้

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

78 โครงการประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุน 10,000 1,600 31/2560 27 ธ.ค.59
ขับขีป่ลอดภยัสวมหมวก จากรัฐบาล 1,600 32/2560 27 ธ.ค.59
นิรภยั 100 % จัดเก็บและ 2,500 59/2560 21 ม.ีค.59

จัดสรรให้
78 โครงการป้องกันและลด เงินอุดหนุน 100,000 7,000 28/2560 27 ธ.ค.59

อุบัติเหตุทางถนนช่วง จากรัฐบาล 1,500 29/2560 27 ธ.ค.59
เทศกาลและประเพณีต่าง ๆ จัดเก็บและ 2,700 30/2560 27 ธ.ค.59

จัดสรรให้ 1,990 48/2560 28 ธ.ค.59
80 โครงการจัดซ้ือข้อแยกน้ า เงินอุดหนุน 5,000 5,000 3/2560 1 ธ.ค.59 5 วนั

ดับเพลิง จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้

81 โครงการจัดซ้ือสายส่งน้ า เงินอุดหนุน 25,000 25,000 3/2560 1 ธ.ค.59 5 วนั
ดับเพลิง จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

82 โครงการจัดซ้ือหัวฉีดน้ า เงินอุดหนุน 13,000 13,000 3/2560 1 ธ.ค.59 5 วนั
ดับเพลิง จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

83 การพัฒนา โครงการรณรงค์คัดแยก เงินอุดหนุน 60,000 9,000 61/2560 28 ม.ีค.60 1 เดือน
ดา้นสิ่งแวด ขยะในครัวเรือน ทั่วไป 10,000 61/2560 14 ก.พ.60 5 เดือน
ล้อมและ 15,000 61/2560 27 ม.ค.60 4 เดือน
ทรพัยากร
ธรรมชาติ

84 โครงการรณรงค์ประชา เงินอุดหนุน 20,000 5,000 60/2560 21 ม.ีค.60
สัมพันธป์้องกันไฟป่า จากรัฐบาล

จัดเก็บและ
จัดสรรให้

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

85 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูล เงินอุดหนุน 1,440,000 50,000 1/2560 1 ต.ค.59
จัดเก็บขยะ จากรัฐบาล 550,000 5/2560 1 พ.ย.59

จัดเก็บและ 55,000 13/2560 30 พ.ย.59
จัดสรรให้

86 ด้านการด า โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กบาน เงินอุดหนุน 14,850 14,850 12/2560 2 ม.ีค.60 10 วนั
เนินการ เล่ือนกระจก จากรัฐบาล
การเมือง จัดเก็บและ
และบริหาร จัดสรรให้
องค์กร

87 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เงินอุดหนุน 500,000 19,440 25/2560 20 ธ.ค.59 3 วนั
ทั่วไป

88 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับ เงินอุดหนุน 56,000 53,000 11/2560 28 ก.พ.60 15 วนั
อากาศ ทั่วไป

89 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เงินอุดหนุน 22,000 21,590 4/2560 14 ธ.ค.60 15 วนั
คอมพิวเตอร์ ทั่วไป

90 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เงินอุดหนุน 15,800 15,180 5/2560 14 ธ.ค.59 15 วนั
คอมพิวเตอร์ ทั่วไป

91 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เงินอุดหนุน 5,800 5,590 6/2560 14 ธ.ค.59 15 วนั
ส ารองไฟฟ้า ทั่วไป

92 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย เงินอุดหนุน 28,000 โอนไปตั้งจ่ายแผนงานงบกลาง เงนิส ารองจ่าย
เบื้องต้น ทั่วไป  เป็นเงนิ 28,000 บาท

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงนิตาม คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา
งบประมาณ ขอ้บัญญตัิ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินการ

93 โครงการพัฒนาศักยภาพ เงินอุดหนุน 100,000 โอนไปตั้งจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ทั่วไป รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ เป็นเงิน 100,000 บาท
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้น า
ชุมชนและตัวแทนกลุ่ม
พลังมวลชน

94 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน เงินอุดหนุน 5,800
เหล็กพร้อมเก้าอี้ ทั่วไป

95 โครงการจัดซ้ือตู้ล้ินชักแฟ้ม เงินอุดหนุน 10,000
แขวน 3 ล้ินชัก ทั่วไป

96 โครงการจัดซ้ือบอร์ด เงินอุดหนุน 20,000 19,800 84/2560 6 ก.ค.60 5 วนั
ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

97 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมี เงินอุดหนุน 24,000 23,690 8/2560 16 ธ.ค.59 10 วนั
เดียโปรเจตเตอร์ ทั่วไป

98 โครงการอุดหนุนศูนย์รวม เงินอุดหนุน 15,000 15,000
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด ทั่วไป
จ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ

99 โครงการอุดหนุนการ เงินอุดหนุน 3,000 3,000
จัดงานรัฐพิธี ทั่วไป

100 โครงการอุดหนุนการจัดงาน เงินอุดหนุน 3,000 3,000
รัฐพิธี ทั่วไป

101 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เงินอุดหนุน 97,000 9/2560 22 พ.ย.59 30 วนั
ห้วยหวายแดง หมู่ที่ 8 ทั่วไป

102 โครงการซ่อมแซมถนนสายท้าย เงินอุดหนุน 98,600 10/2560 22 พ.ย.59 30 วนั
หน่วย 3 หน่วย 5 หมู่ที่ 7 ทั่วไป

103 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เงินอุดหนุน 98,700 10/2560 22 พ.ย.59 30 วนั
ทุ่งค้อ หมู่ 4 ทั่วไป

104 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เงินอุดหนุน 98,500 15/2560 7 ธ.ค.59 30 วนั
สายหูโตน-บ้านช่องเหรียง ทั่วไป
หมู่ 10

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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105 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เงินอุดหนุน 98,300 16/2560 8 ธ.ค.59 30 วนั
บ้านนางสุณีย์ ดวงแก้ว ทั่วไป
หมู่ 12

106 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน เงินอุดหนุน 97,400 21/2560 21 ธ.ค.59 30 วนั
นางแดง สุสรรณะ หมู่ 3 ทั่วไป

107 โครงการซ่อมแซมถนนสายป้อม เงินอุดหนุน 98,000 24/2560 22 ธ.ค.59 30 วนั
อปพร.หมู่ที่ 10 ทั่วไป

108 โครงการซ่อมแซมถนนสายซอย เงินอุดหนุน 73,000 106/256012 เม.ย.6030 วนั
หลังตลาดนัดสหกรณ์ หมู่ 3 ทั่วไป

109 โครงการซ่อมแซมถนนสายศาลาเงินอุดหนุน 99,500 93/2560 27 ม.ีค.60 30 วนั
ปู่หมอ - โรงเล่ือย หมู่ที่ 11 ทั่วไป

110 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน เงินอุดหนุน 98,800 90/2560 27 ม.ีค.60 30 วนั
นายบุญเรือน หมู่ 3 ทั่วไป

111 โครงการซ่อมแซมถนนสายหลัง เงินอุดหนุน 80,000 89/2560 27 ม.ีค.60 30 วนั
โรงเรียนบ้านเขาตาว หมู่ 7 ทั่วไป

112 โครงการซ่อมแซมถนนสายซอย เงินอุดหนุน 80,000 77/2560 24 ก.พ.60 30 วนั
อุทิศพัฒนา หมู่ 11 ทั่วไป

113 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน เงินอุดหนุน 26,400 76/2560 24 ก.พ.60 30 วนั
นายประจวบ  เหลือแก้ว ทั่วไป

114 โครงการซ่อมแซมถนนสายแยก เงินอุดหนุน 26,400 80/2560 24 ก.พ.60 30 วนั
ซอยคอกไก่ไปถนนซอยปั้นคง ทั่วไป
หมู่ 8

115 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เงินอุดหนุน 22,900 79/2560 24 ก.พ.60 30 วนั
ลุงเลียบ หมู่ 8 ทั่วไป

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ
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รวม ลงนามในสัญญา 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน  87  โครงการ งบประมาณลดลงจาก 20,442,450.- บาท 
เป็น 14,863,190.-บาท (ลดลง 5,579,260.- บาท)
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