
ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2564) 
(ไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ของเทศบาลตำบลนายาง 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบ้านนายแอม หมู่ที่ 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

100,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเกิน หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

250,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางเชือน หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

50,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

4 โครงการก่อสร้างร้ัวสวนสุขภาพ 
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

120,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้าน นายสำราญ รอดพ้น หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

70,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

6 โครงการวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมือง
สาธารณะ บ้านนางทองสร้อย ถึง ถนน
เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

1,900,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านตาคน หมู่ที่ 5   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

450,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางจิ๋ม หมู่ที่ 5   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

180,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ซอยบ้านนางแต๋ หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

400,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

461,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวงแหวน ซอย 2 หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

881,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

847,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ซอย 6 ตะวันออก หมู่ที่  10 
ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,372,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน 
นางกี่ หงส์ทอง หมู่ที่ 2  ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

41,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
จากหอกระจายข่าว ถึงรางระบายน้ำเดิม 
หมู่ที่ 7  ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

216,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  
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16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย
บ้านนางหวิง ไทยแท้ หมู่ที่ 7 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

139,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

800,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 7   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,000,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

รวม  18 โครงการ 9,277,000   -  
     1.2  แผนงานการเกษตร 
1 โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.  

สายบ้านนางอาภรณ ์หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,950,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

2 โครงการขุดลอกลำห้วยประโหมด  
หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 1,2,6 
ต.นายาง และหมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

700,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

3 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7ต.ดอนขุน
ห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

57,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

4 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

800,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

5 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

40,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

6 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

60,700 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

7 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

103,600 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

8 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

51,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

9 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

121,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

10 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

55,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

11 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

12,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

 รวม  11  โครงการ 3,950,300   -  
รวม 29 โครงการ 13,227,300   -  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1  แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27,033,600 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 12,500,200  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,484,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,311,400  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 213,000  

รวม  3  โครงการ 32,967,600   15,024,600  
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัย
และการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 

30,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

50,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

20,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

4 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัย
และการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

รวม  4  โครงการ 100,000   -  
   2.3 แผนงานการศึกษา 

1 โครงการอาหารเสริม (นม) 4,056,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 687,115  
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
2,649,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,683,300  

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 360,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 งดดำเนินการ -  
4 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน

ครูและผู้ดูแลเด็ก 
100,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

6 โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

2,136,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,068,000  

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

756,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 378,000  

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

600,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 300,000  

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

180,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 90,000  

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

508,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 254,000  

12 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

560,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 280,000  

13 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

108,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 20,000  

14 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 

668,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 320,000  

15 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 

780,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 390,000  

16 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

580,000 ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 270,000  

17 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน  
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

150,000 พ.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

18 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ 
ทำนองสรภัญญะ 

50,000 ธ.ค.63-ก.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  
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19 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 105,000 ธ.ค.63-ส.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

20 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนายาง หมู่ที่ 3 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

176,000 ม.ค.-ธ.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

 รวม  20  โครงการ 14,582,000   5,740,415  
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน 

และควบคุมโรคในท้องถิ่น 
100,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

100,000 พ.ย.63-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 

250,000 พ.ย.63-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
เทศบาลตำบลนายาง 

130,000 ต.ค.63-ก.ย..64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ - ขอขยายเวลา 
ถึง ก.ย.64 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

200,000 ธ.ค.63-ก.ย..64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

6 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

90,000 พ.ย.63-เม.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ - ขอขยายเวลา 
ถึง ก.ย.64 

7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ตามพระราชประสงค์ 

140,000 ธ.ค.63-ส.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

 รวม  7 โครงการ 1,010,000   -  
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี 

เพิ ่มพื ้นที ่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

10,000 ก.พ.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

2 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี   

10,000 ก.พ.-ก.ค.64 ดำเนินการแล้ว 10,000  

3 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี 

10,000 ก.พ.-ก.ค.64 ดำเนินการแล้ว 10,000  

 รวม  3  โครงการ 30,000   20,000  
   2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 360,000 มี.ค.-เม.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  
2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

150,000 มิ.ย.-ก.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 50,000 ก.ค.-ส.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  
4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 50,000 พ.ย.-ธ.ค.63 งดดำเนินการ   
5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 35,000 ก.ค.-ส.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  
6 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้าน 

เพลงพวงมาลยั 
50,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

7 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  
8 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  
 รวม  8  โครงการ 995,000   -  
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   2.7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการงานพระนครคีรี-เมืองเพชร 

คร้ังที่ 35 ประจำปี 2564   
50,000 ธ.ค.63-ม.ีค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

2 โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมือง
เพชร”  คร้ังที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2564 

20,000 ธ.ค.63-ม.ีค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

 รวม  2  โครงการ 70,000   -  
รวม  47  โครงการ 49,754,600     

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ
ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 

40,000 ก.พ.-ส.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

 รวม  1  โครงการ 40,000   -  
รวม  1 โครงการ 40,000     

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

75,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

 รวม  1  โครงการ 75,000   -  
รวม  1  โครงการ 75,000   -  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   5.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล 

400,000 เม.ย.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000 เม.ย.-พ.ค.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ -  
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร

สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง 
170,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการแล้ว 169,500 แผนฯ เพิ่มเติม  

5/2563 
4 โครงการปรับเปลี่ยนการใช ้

ความถี่ 420.200 MHz เพื่อการ
เชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตาม
สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของ
เทศบาลตำบลนายาง 

243,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการแล้ว 240,000 แผนฯ แก้ไข 
2/2563 

รวม  4  โครงการ 828,000   409,500  
รวมท้ังสิ้น  82  โครงการ 63,924,900   21,194,515  

 
 

สรุปผลการดำเนินงาน     
จำนวนโครงการท้ังส้ิน 82 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน   4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   4.88  
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.29 
ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.39 
งดดำเนินการ จำนวน   2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   2.44 
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บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ท่ี รายการครุภัณฑ ์

งบประมาณ
อนุมัติ 

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้
ในแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
   1.1 แผนงานการศึกษา 

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ศพด.บ้านหนองยาว,  
ศพด.ชาวไร่,  
ศพด.บ้านร่องระกำ 

1,015,800 ม.ค.-ก.ย.64 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ - กองการศึกษา 
 

 รวม 1 รายการ 1,015,800     
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน      
   2.1 แผนงานการศึกษา      

1 โต๊ะทำงาน 5,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการแล้ว 4,800 กองการศึกษา 
2 เก้าอี้ทำงาน 5,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการแล้ว 1,950 กองการศึกษา 
3 ตู้เก็บเอกสาร 15,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 ดำเนินการแล้ว 14,000 กองการศึกษา 
 รวม  3  รายการ 25,000   20,750  

 

****************************************** 


