
1 เกาอี้ประชุมสําหรับหอง

ทํางานสํานักปลัดเทศบาล

        12,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

2 เกาอี้ประชุมสําหรับ       

หองประชุมราชาวดี

        57,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

3 เครื่องปรับอากาศ         32,400.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

4 ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก         31,600.00   ม.ีค. 62

5 โตะประชุม สําหรับหอง

ทํางานสํานักปลัดเทศบาล

          7,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

6 โตะประชุม สําหรับ

หองประชุมราชาวดี

      210,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

7 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง    1,288,000.00 ม.ค. 62 - ก.ค. 62

8 เครื่องรับ-สงวิทยุ         56,000.00 ม.ค. 62 - เม.ย. 62

9 เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ระดับ XGA

        42,500.00 มี.ค. 62 - พ.ค. 62

10 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา           9,500.00 มี.ค. 62 - พ.ค. 62

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

ครุภัณฑ สํานักปลัดเทศบาล

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ



เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

11 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

        32,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

12 เครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 

ขาวดํา

          9,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

13 เครื่องสํารองไฟฟา         17,700.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

14 ระบบ Application 

รองทุกขบน Smartphone

        60,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

รวม 14 รายการ 1,864,700.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 กลองโทรทัศนวงจรปด       115,000.00 ต.ค. 61 - เม.ย. 62

2 อุปกรณบันทึกภาพผาน

เครือขาย (Net work

Video Recorder)

        24,000.00 ต.ค. 61 - เม.ย. 62

3 อุปกรณกระจายสัญญาณ

แบบ PoE (PoE L2 SwitCh)

ขนาด 8 ชอง

          9,500.00 ต.ค. 61 - เม.ย. 62

รวม 3 รายการ 148,500.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

ครุภัณฑ สถานีขนสงผูโดยสารฯ

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน



1 เครื่องโทรสาร         18,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

2 เกาอี้ทํางาน           2,500.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

3 เครื่องเย็บกระดาษ           4,100.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

4 ลําโพงฮอรน         39,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

5 กลองบันทึกภาพ DSLR

แบบฟูลเฟรม พรอมเลนส

        75,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

6 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

        16,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

7 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  

หรือชนิด LED ขาวดํา

          5,200.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

8 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

          4,300.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

9 เครื่องสํารองไฟฟา         11,800.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

10 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  

หรือชนิด LED ขาวดํา

          2,600.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

ครุภัณฑ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก



ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

11 เครื่องสํารองไฟฟา           5,900.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

รวม 11 รายการ 184,400.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 เกาอี้สํานักงาน           7,800.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

2 เครื่องคํานวณ           5,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

3 เคานเตอรบริการประชาชน         30,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

4 เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ)

        40,200.00 พ.ย. 61 - ม.ค. 62

5 เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง 

(มีระบบฟอกอากาศ)

        17,000.00 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62

6 เกาอี้ทํางาน           2,500.00 ม.ค. 62 - ก.พ. 62

7 ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก         15,800.00 ม.ค. 62 - ก.พ. 62

8 กลองถายภาพระบบดิจิตอล         27,200.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

9 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1

        44,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

ครุภัณฑ กองคลัง

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก



ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

10 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

        48,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

11 เครื่องพิมพชนิด

Dot Matrix Printer

แบบแครสั้น

        22,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

12 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

หรือชนิด LED ขาวดํา 

          5,200.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

13 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer)

          8,600.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

14 เครื่องสํารองไฟฟา         59,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

15 ระบบทะเบียนทรัพยสิน         50,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

รวม 15 รายการ 382,300.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 เครื่องปรับอากาศ         47,000.00 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62

2 ผาใบเต็นท       174,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

3 เครื่องผสมคอนกรีต         40,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

4 เครื่องสกัดคอนกรีต         25,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

5 สวานโรตารี         25,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

6 โคมไฟฟาถนน

ขนาด 2x18 วัตต

      185,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

7 โคมไฟฟาถนน

ขนาด 2x36 วัตต

      204,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

8 ตูควบคุมไฟสัญญาณจราจร       400,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

9 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง         19,000.00 ก.พ. 62 - มี.ค. 62

10 เครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง จํานวน 2 ชุด

      800,000.00 ก.พ. 62 - พ.ค. 62

11 คาปรับปรุงสภาพรถขุด

ตีนตะขาบ หมายเลข

ทะเบียน ตค 101

      391,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

ครุภัณฑ สํานักการชาง

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก



ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

12 คาดัดแปลงรถบรรทุกเล็ก

หมายเลขทะเบียน 

นข 2656

        80,000.00 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

13 คาปรับปรุงสภาพรถ

ดูดโคลนเลนหมายเลข

ทะเบียนลป 80-8778

   1,800,000.00 เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

รวม 13 รายการ 4,190,000.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 ตูล็อกเกอร 18 ชอง         16,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

2 เกาอี้ทํางาน           2,500.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

3 โตะคอมพิวเตอร           3,500.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

4 โตะทํางานชนิดเหล็ก           5,500.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

5 เกาอี้         28,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

6 เครื่องปมน้ํา           6,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

7 เครื่องอบฆาเชื้อดวย

ความรอนและแรงดันไอน้ํา

        95,000.00 พ.ย. 61 - ม.ค. 62

8 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง         95,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

9 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

        32,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

10 เครื่องสํารองไฟฟา           5,900.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

11 ระบบใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

        95,000.00 พ.ย. 61 - ก.ย. 62

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

ครุภัณฑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก



ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

12 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

        16,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

13 เครื่องสํารองไฟฟา           5,900.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

14 ปรับปรุงสภาพรถยนตตู 

หมายเลขทะเบียน 

ม 5211 ลําปาง

      500,000.00 มี.ค. 62 - ก.ย. 62

รวม 14 รายการ 906,300.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 เกาอี้อเนกประสงค         27,500.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

2 เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง 

(มีระบบฟอกอากาศ)

        17,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

3 เกาอี้ทํางาน           5,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

4 โตะทํางาน ชนิดเหล็ก         11,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

5 เกาอี้ทํางาน           2,500.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

6 โตะทํางาน ชนิดเหล็ก           8,500.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

7 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผล

        21,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

8 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

        16,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

9 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

          4,300.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

ครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ รายการ

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

10 ระบบการบริหารจัดการ

ขอมูลผูสูงอายุ

        30,000.00 ต.ค. 61 - พ.ค. 62

11 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

        32,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

12 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

          4,300.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

รวม 12 รายการ 179,100.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 เกาอี้ทํางานประจําหองเรียน           9,600.00 ต.ค. 61 - พ.ย. 61

2 เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ)

      188,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

3 โตะทํางาน ประจําหองเรียน         38,400.00 ต.ค. 61 - พ.ย. 61

4 พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว         36,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

5 โตะเกาอี้นักเรียน       414,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

6 กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล         38,600.00 ต.ค. 61 - พ.ย. 61

7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

ระดับ XGA ขนาด 3,500

ANSI Lumens

        60,600.00 พ.ย. 61 - ม.ค. 62

8 จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา         19,000.00 พ.ย. 61 - ม.ค. 62

9 เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ

ขนาด 4 กอก

        60,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

ครุภัณฑ สํานักการศึกษา

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก



วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

10 เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ

ขนาด 5 กอก

        72,000.00 ต.ค. 61 - พ.ย. 61

11 เครื่องเลนสนาม 

ชุดอนุบาล 01

      300,000.00 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62

12 โตะเทเบิลเทนนิส         37,500.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

13 เครื่องดนตรีอัลโตแซกโซโฟน         50,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

14 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

        32,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

15 เครื่องพิมพ Multifunction

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

ขาวดํา

          9,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

16 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

หรือชนิด LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 1

        15,800.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

17 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1

        44,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

18 เครื่องสํารองไฟฟา         11,800.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62

19 บุษบกสําหรับอัญเชิญ

พระเจาแกวมรกต

      420,000.00       ต.ค. 61,       

ม.ค. 62 - ก.ย. 62



วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ที่ รายการ
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

20 รถลากจูงพรอมบุษบก    9,999,000.00       ต.ค. 61,       

เม.ย. 62 - ก.ค. 62

รวม 20 รายการ 11,855,300.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน
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