
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาจัดสร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้้า รางระบายน้้า

๑.๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสหกรรมและการโยธา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าวัสดุ

1 1) วสัดุก่อสร้าง 500,000 P 81,860.00 118,140.00 กองช่าง โอนลด 300,000 บาท

1  โครงการ 500,000

งบประมาณที่ตั้งไว้
 (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

รายงานการก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา

ผลการด้าเนินงาน
ล้าดับ



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาจัดสร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้้า รางระบายน้้า

๑.๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

งบลงทนุ
2 1) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 402,000          P 0.00 402,000.00 กองช่าง

หมู่ที่ 1 ซอยต้นไทร ต าบลช่องสาริกา

3 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๕๙,๐๐๐ P 0.00 359,000.00 กองช่าง

หมู่ที่ 1 ทางเข้าบา้นช่างเสริฐ เตโช  ซอย 12  
สาย 2-3 ต าบลช่องสาริกา

2  โครงการ 761,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1.2แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน

๑.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสหกรรมและการโยธา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าวัสดุ

4 1) เงินอุดหนุนการไฟฟา้ 80,000 P 0.00 80,000.00 กองช่าง

1  โครงการ 3,500,000

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าวัสดุ

5 1) ค่าไฟฟา้ 3,500,000 P 1,029,419.01 2,470,580.99 กองช่าง

1  โครงการ 3,500,000

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ้านวน  5  โครงการ 1,261,000

งบประมาณที่ตั้งไว้
 (บาท)

1.2.2 แผนงานการพาณชิย์ (งานกิจการประปา)

โครงการ/กิจกรรมล้าดับ
ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 382,050 P 171,700.00 210,350.00 กองการศึกษา

ค่าวัสดุ
7 1) ค่าอาหารเสริม(นม) 1,544,788 P 705,723.72 839,064.28 กองการศึกษา

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
8 1) โครงการการปฐมนิเทศผู้ปกครองเปดิร้ัวศูนย์ 15,000.00 P 0.00 15,000.00 กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็ก

9 2) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 6,500.00 P 0.00 6,500.00 กองการศึกษา

10 3) โครงการจัดการขยะด้วยมือหนู 100,000.00 P 0.00 100,000.00 กองการศึกษา

11 4) โครงการกีฬาปฐมวยัเชื่อมความสัมพนัธ์ 20,000.00 P 0.00 20,000.00 กองการศึกษา

4 โครงการ 141,500

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน
ล้าดับ



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.3 แผนงานการศึกษา (งานการศึกษาไม่ก้าหนดระดับ)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
12 5) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พฒันา 25,300 P 0.00 25,300 กองการศึกษา ยกเลิกเนื่องด้วยสถานการณ์

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

13 6) โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 100,000 P 0.00 0.00 กองการศึกษา โอนลด

100000 (-)

14 7) โครงการหนึ่งใจใหธ้รรมะ 50,000 P 0.00 50,000 กองการศึกษา ด าเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณ

15 8) โครงการอาหารเช้าเล่าเร่ืองของศูนย์พฒันา 367,500 P 0.00 267,500 กองการศึกษา โอนลด

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา 100000 (-)

16 9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 760,000 P 266,490.00   493,510.00  กองการศึกษา

ศึกษา

4 โครงการ 141,500

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.3 แผนงานการศึกษา (งานการศึกษาไม่ก้าหนดระดับ)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

เงนิอุดหนุน

17 10) โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนสถานศึกษาต่าง 2,800,000 P 1,313,550.00 1,486,450.00 กองการศึกษา

สังกัด

1 โครงการ 2,800,000

รวม 10 โครงการ 4,244,300

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสร้างสุขภาพ การปอ้งกันโรค การควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

2.4.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าวัสดุ

18 1) วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 P 0.00 20,000.00 กองการศึกษา

รวม  1 โครงการ 20,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด้าเนินงาน

งบประมาณที่ตั้งไว้
 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน
ล้าดับ



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสร้างสุขภาพ การปอ้งกันโรค การควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

2.4.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย

19 1)ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสดน่าซ้ือ 20,000 P 0.00 20,000.00 กองการศึกษา

20 2) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้สุขศึกษา 20,000 P 0.00 20,000.00 กองการศึกษา

21 3) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 195,000 P 15,300.00 179,700.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

22 4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และปอ้งกันโรคไข้เลือด 50,000 P 0.00 50,000.00 กองสาธารณสุข

ออก และส่ิงแวดล้อม

23 5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสวสัดิภาพสัตว์ 100,000 P 0.00 100,000 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

24 6) วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,000 P 126,238 173,762 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม  6 โครงการ 685,000

ผลการด้าเนินงาน
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)
ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห)์

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
25 1)ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก้ไข 12,200 P 0.00 12,200.00 กองสวสัดิการฯ

ปญัหาเศรษฐกิจ แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

26 2)ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 100,000 P 0.00 0.00 กองสวสัดิการฯ โอนลด

ผู้สูงอายุ 100000 (-)

27 3)โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วยั 22,350 P 0.00 22,350.00 กองสวสัดิการฯ

ผู้สูงอายุในชุมชน

28 4)ค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดภมูิปญัญาผู้สูงอายุ 50,000 P 0.00 50,000.00 กองสวสัดิการฯ

29 5)ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 50,000 P 47,500.00 2,500.00 กองสวสัดิการฯ

ผู้ด้อยโอกาส   

30 6)โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 11,200 P 0.00 11,200.00 กองสวสัดิการฯ

ของครอบครัว

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห)์

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

30 7)โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร สตรี เด็ก 4,950 P 0 1,750 กองสวสัดิการฯ ไม่ใช้งบประมาณ

และผู้ด้อยโอกาสแบบบรูณาการ โอนลด 3,200 (-)

31 8)โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 81,670 P 7,823 73,844 กองสวสัดิการฯ

รวม  8 โครงการ 332,370

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

2.5.2 แผนงานงบกลาง

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

32 1)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,920,000 P 5,847,600 8,072,400 กองสวสัดิการฯ

33 2)เบี้ยยังชีพคนพกิาร 3,240,000 P 1,126,800 2,113,200 กองสวสัดิการฯ

34 3)เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 48,000 P 14,000 34,000 กองสวสัดิการฯ

รวม 3  โครงการ 17,208,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ผลการด้าเนินงาน



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.6 แนวทางการพัฒนาจัดใหม้ีส่วนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ใหเ้ด็ก ประชาชน เยาวชน เล่นกีฬา และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
35 1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาช่องสาริกาสัมพนัธ์ 50,000 P 0.00 50,000.00 กองการศึกษา

รวม 1 โครงการ 50,000

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๒.๗ แนวทางการพัฒนา ระบบจราจรภายในชุมชน

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
๓๖ 1)โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง 20,000.00 P 12,560.00 7,440.00 ส านักปลัด

ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ 2565

๓๗ 2)โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง 20,000.00 P 10,640.00 9,360.00 ส านักปลัด

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

รวม 2  โครงการ 40,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ผลการด้าเนินงาน
ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ตั้งไว้
 (บาท)



3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.1.1แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
38 1)โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขและอนุรักษ์ 50,000.00 P 0.00 50,000.00 ส านักปลัด

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งทอ่งเที่ยว

รวม 1 โครงการ 50,000
3.1.2แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต)ิ

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
39 1)โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก 75,000.00 P 0.00 75,000.00 ส านักปลัด

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

รวม 1 โครงการ 75,000

งบประมาณที่ตั้งไว้
 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน
ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

3.2.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
40 1)ค่าก าจัดสิงปฏกิูล 5,000 P 0.00 5,000.00 ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 50,000

3.2.2แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
41 1)ค่าก าจัดสิงปฏกิูล 5,000 P 0.00 5,000.00 กองการศึกษา

รวม 1 โครงการ 50,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

3.2.3แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
42 1)ค่าใช้จ่ายโครงการใหค้วามรู้ด้านการจัดการ 20,000 P 0.00 20,000.00 กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

43 2)ค่าถังขยะ ขนาด 200 ลิตร 130,000 P 133,690.00 6,310.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 โครงการ 150,000

3.2.4แผนงานเคหะและชุมชน (งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44 1)ค่าปรับปรุงบอ่ขยะ 250,000 P 85,500.00 164,500.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ 250,000

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)



4.ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว

แนวทางที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว

4.1.1แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
45 1)โครงการมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น 60,000 P 0.00 60,000.00 กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ 60,000

5.ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
46 1)ค่าใช้จ่ายโครงการใหค้วามรู้ในการน้อมน า 60,000 P 0.00 60,000.00 ส านักปลัด

"ศาสตร์พระราชา" ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในชุมชน

รวม 1 โครงการ 60,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ ๕.๒  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

5.2.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
47 1)ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบต.ยิ้มเคล่ือนที่ 20,000 P 0.00 20,000.00 ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 20,000

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ ๕.๒  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

5.2.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
48 1)ค่าใช้จ่ายโครงการสงเสริมการมีส่วนร่วมใน 50,000 P 3,867.00 46,133.00 ส านักปลัด

การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นอย่างบรูณาการ

รวม 1 โครงการ 50,000

งบประมาณที่ตั้งไว้
 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงาม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

5.3.๑ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
49 1)ค่าใช้จ่ายเนื่องในวนัส าคัญหรือในวาระโอกาส 20,000 P 0.00 20,000.00 กองการศึกษาฯ

ที่จ าเปน็

รวม 1 โครงการ 20,000

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงาม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

5.3.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
50 1)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพนัธ์ 120,000 P 0.00 120,000.00 กองการศึกษาฯ

วนัครอบครัวและผู้สูงอายุ

51 2)โครงการประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 40,000 P 0.00 40,000.00 กองการศึกษาฯ

52 3)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 120,000 P 0.00 120,000.00 กองการศึกษาฯ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๔  แนวทางการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

5.4.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
53 1)ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 600,000 P 453,822.20 1,177.80 ส านักปลัด โอนลด 145,000 บาท

54 2)โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการปฏบิติั 20,000 P 0.00 20,000.00 ส านักปลัด

หน้าที่ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

รวม 2 โครงการ 620,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๔  แนวทางการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

5.4.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
55 1)ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและโครงการในการ 40,000 P 0.00 40,000.00 ส านักปลัด

ปกปอ้งสถาบนัของชาติ

56 2)ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันการทจุริตตามนโยบาย 40,000 P 0.00 40,000.00 ส านักปลัด

ของรัฐบาล

รวม 2 โครงการ 80,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๔  แนวทางการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

5.4.3แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
57 1)โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทร 80,000 P 0.00 80,000.00 กองการศึกษาฯ

รามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หวั

58 2)โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 20,000 P 0.00 20,000.00 กองการศึกษาฯ

พระบรมราชินี

59 3)โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 20,000 P 0.00 20,000.00 กองการศึกษาฯ

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รวม 3 โครงการ 120,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ 5.5 แนวทางการอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

๕.๕.1แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

เงนิอุดหนุน
60 1)อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร 20,000 P 20,000.00 0.00 ส านักปลัด

จัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท. อ าเภอพฒันานิคม 

 จังหวดัลพบรีุ

รวม 1 โครงการ 20,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ 5.5 แนวทางการอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

๕.๕.2แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

เงนิอุดหนุน
61 1)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูล 97,500 P 0.00 97,500.00 กองสาธารณสุข

ฐานชุมชน (คสมช.) และส่ิงแวดล้อม

62 2)เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 260,000 P 0.00 260,000.00 กองสาธารณสุข

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 โครงการ 357,500

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ 5.5 แนวทางการอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

๕.๕.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

เงนิอุดหนุน
63 1)เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 130,000 P 0.00 130,000.00 ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 130,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ 5.5 แนวทางการอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

๕.๕.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

เงนิอุดหนุน
64 1)โครงการแหเ่ทยีนพรรษา อ าเภอพฒันานิคม 5,000 P 0.00 5,000.00 กองการศึกษาฯ

ประจ าป ี2565

65 2)โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 30,000 P 0.00 30,000.00 กองการศึกษาฯ

ประจ าปงีบประมาณ  2565

66 3)โครงการเฉลิมพระเกียรติ 38,000 P 4,439.00 33,561.00 กองการศึกษาฯ

ประจ าปงีบประมาณ 2565

รวม 3 โครงการ 73,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ 5.5 แนวทางการอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

๕.๕.5แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

67 1)เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน 40,000            P 0.00 40,000.00    กองสวสัดิการฯ

68 2)เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 160,000 P 0.00 160,000.00  กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 โครงการ 200,000

6.ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 6.2 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส้านึกใหป้ระชาชนรู้ถึงภยัยาเสพติด และร่วมมือช่วยกันปอ้งกัน การแพร่ระบาดในหมู่บา้น

6.2.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าวัสดุ
69 1)วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 P 0.00 10,000.00    ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 10,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



6.ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 6.2 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส้านึกใหป้ระชาชนรู้ถึงภยัยาเสพติด และร่วมมือช่วยกันปอ้งกัน การแพร่ระบาดในหมู่บา้น

6.2.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
70 1)ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปอ้งกันและแก้ไข 30,000 0.00 30,000.00 ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด

รวม 1 โครงการ 30,000

6.ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 6.2 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส้านึกใหป้ระชาชนรู้ถึงภยัยาเสพติด และร่วมมือช่วยกันปอ้งกัน การแพร่ระบาดในหมู่บา้น

6.2.3แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

หมวดค่าใช้สอย

71 1)โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน 50,000 P 0.00 50,000.00 กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา

รวม 1 โครงการ 50,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๖.ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๖.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

6.3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
72 1)โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัจิตอาสาภยัพบิติั 167,600 P 0.00 167,600.00 ส านักปลัด

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  

อ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบรีุ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

๗๓ 2)ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรม ทบทวน 100,000 P 0.00 100,000.00 ส านักปลัด

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ประจ าป ี2565

๗๔ 3)ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ 300,000 P 10,000.00 290,000.00 ส านักปลัด

ภยัหรือความเดือดร้อนของประชาชน

๗๕ 4)โครงการจัดกิจกรรมวนั อปพร. 20,000 P 0.00 20,000.00 ส านักปลัด

๗๖ 5)โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 20,000 P 0.00 20000.00 ส านักปลัด

5 โครงการ 607,600

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๖.ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๖.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

6.3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ครุภณัฑ์

77 1)จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองสูบน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 20,100 P 0.00 21,000.00 ส านักปลัด

78 2)ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 52,000 P 0.00 52,000.00 ส านักปลัด

จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้

79 3)ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์อื่นๆ 100,000 P 0.00 100,000.00 ส านักปลัด

3 โครงการ 172,100

รวม 8 โครงการ 779,700

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๖.ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๖.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

6.3.2 แผนงานงบกลาง

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

๘๐ ส ารองจ่าย 506,152 P 194,047.10 312,104.90 - ส านักปลัด

- กองช่าง

- กองคลัง

- กองสาธาฯ

- กองการศึกษา

- กองสวสัดิการ

รวม 1 โครงการ 506,152

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

แนวทางที่ 7.1แนวทางการพัฒนาจัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและปา่ไม้)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
81 1)ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมใหค้วามรู้และศึกษา 100,000 P 0.00 100,000.00 ส านักปลัด

ดูงานธนาคารน้ าใต้ดินเพื่อการแก้ปญัหาน้ าทว่ม

และภยัแล้ง

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่

8.1.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
82 1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 P 56,864.00 143136.00 ส านักปลัด

83 2)ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากร 200,000 P 0.00 3060.00 ส านักปลัด โอนลด 196,940 บาท

84 3)ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากรและศึกษาดูงาน 200,000 P 0.00 200000.00 ส านักปลัด

รวม 3 โครงการ 600,000

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่

8.1.2แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
85 1)ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนและอบรมสัมมนา 100,000 P 18,552.00     81,448.00    กองคลัง

รวม 1  โครงการ 100,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่

8.1.3แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
86 1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000            P 29,737.00     20,263.00    กองการศึกษา

87 2)ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากรมในโครงการ 50,000 P 0.00 50,000.00 กองการศึกษา

ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา ศักยภาพของบคุลากรทาง

การศึกษา

รวม 2  โครงการ 100,000

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่

8.1.4แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
88 1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย 50,000            P -                50,000         กองสาธารณสุข

ในการฝึกอบรมและสัมมนา

รวม 1  โครงการ 50,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
89 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 515,000 P 151,156 302,156 ส านักปลัด

90 4)ค่าเล้ียงรับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะ 60,000 P 16,950 43,050 ส านักปลัด

บคุคล

91 6)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 P 95,700 304,300 ส านักปลัด โอนเพิ่ม 200,000 บาท

6  โครงการ 810,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าวัสดุ
92 1)วสัดุส านักงาน 100,000 P 37,646 107,354 ส านักปลัด โอนเพิ่ม 45,000 บาท

93 2)วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 20,000 P 2,568 17,432 ส านักปลัด

94 3)วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000 P 56,585 73,415 ส านักปลัด โอนเพิ่ม 100,000 บาท

95 4)วสัดุก่อสร้าง 10,000 P 5,093.20 4,906.80 ส านักปลัด

96 5)วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 P 11,600 88,400 ส านักปลัด

97 6)วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 P 79,177 170,823 ส านักปลัด

98 7)วสัดุการเกษตร 30,000 P 0 30,000 ส านักปลัด

99 8)วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 P 0 20,000 ส านักปลัด

100 9)วสัดุคอมพวิเตอร์ 70,000 P 6,810 63,190 ส านักปลัด

101 10)วสัดุอื่น 30,000 P 0 30,000 ส านักปลัด

10  โครงการ 660,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าสาธารณปูโภค
102 1)ค่าไฟฟา้ 700,000 P 197,769.66 792,230.34 ส านักปลัด โอนลด 10,000 บาท

103 2)ค่าบริการโทรศัพท์ 200,000 P 50,988.71 149,011.29 ส านักปลัด

104 3)ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 P 11,130 3,870 ส านักปลัด โอนเพิ่ม 10,000 บาท

3  โครงการ 275,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

งบลงทนุ (ครุภณัฑ์)

ครุภณัฑ์ส้านักงาน

105 1)ค่าอุปกรณ์อ่านบตัรเอนกประสงค์ (Smart 700 P 0 700 ส านักปลัด

 Card Reader)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

106 1)ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวล 44,000 P 0 44,000 ส านักปลัด

ผล แบบที่ 1

ค่าบา้รุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

107 1)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100,000              P 126,000            274,000           ส านักปลัด โอนเพิ่ม 300,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน
108 1)รายจ่ายอื่น 10,000            P -                10,000         ส านักปลัด

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.2แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
109 1)รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 600,000 P 192,898 407,102 กองคลัง

110 2)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 P 10,535.83 89,464.17 กองคลัง

111 3)รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 10,000 P 0 10,000 กองคลัง

ค่าวัสดุส้านักงาน

112 1)ค่าวสัดุส านักงาน 100,000 P 33,148 66,852 กองคลัง

113 2)วสัดุงานบา้นงานครัว 10,000 P 0 10,000 กองคลัง

114 3)วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 P 0 50,000 กองคลัง

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.2แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

115 4)วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 P 20,067 59,933 กองช่าง

116 5)วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000 P 2,660 37,340 กองคลัง

117 6)วสัดุอื่น 10,000 P 0 10,000 กองคลัง

ค่าสาธารณปูโภค

118 1)ค่าบริการไปรษณีย์ 80,000 P 30,482 49,518 กองคลัง

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.2แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

งบลงทนุ

ครุภณัฑ์ส้านักงาน

119 1)จัดซ้ือเก้าอี้ระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 9,500 P 0 9,500 กองคลัง

120 2)จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 6,500 P 0 6,500 กองคลัง

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

121 1)จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000 P 21,500 500 กองคลัง

แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

122 1)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000 P 11,669.65 38,330.35 กองคลัง

2  โครงการ 72,000

รวม 14  โครงการ 1,168,000

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.3แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
123 1)ค่าจ้างเหมาบริการ 305,000 P 215,076 89,924 กองการศึกษาฯ

124 2)ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 10,000            P -                10,000         กองการศึกษาฯ

125 3)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 P 0 100,000 กองการศึกษาฯ

ค่าวัสดุ

126 1)วสัดุส านักงาน 30,000 P 0 30,000 กองการศึกษาฯ

127 3)วสัดุการเกษตร 10,000            P -                10,000         กองการศึกษาฯ

128 4)วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 P 0 20,000 กองการศึกษาฯ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.3แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

129 5)วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 P 0 30,000 กองการศึกษาฯ

130 6)วสัดุอื่น 30,000 P 0 30,000 กองการศึกษาฯ

ค่าสาธารณปูโภค
131 1)ค่าไฟฟา้ 100,000 P 14,804.39 85,195.61 กองการศึกษาฯ

ค่าสาธารณปูโภค
132 1)ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 100,000 P 18,939 31,061 กองการศึกษาฯ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.3แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

งบลงทนุ (ครุภณัฑ์)

ครุภณัฑ์ส้านักงาน

133 1)ค่าจัดซ้ือโต๊ะปฏบิติังานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 17,800 P 0 17,800 กองการศึกษาฯ

134 2)ค่าตู้เก็บเอกสาร (กระจกบานเล่ือน) 13,000 P 0 13,000 กองการศึกษาฯ

135 3)ค่าตู้เก็บเอกสารแบบสองบาน 13,000 P 0 13,000 กองการศึกษาฯ

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
136 1)ค่าจัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที่ 10,000            P -                10,000         กองการศึกษาฯ

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

137 1)ค่าจัดซ้ือถังเหล็กเก็บน้ าแบบไฟเบอร์กลาสพร้อม 50,000 P 0 50,000 กองการศึกษาฯ

ขาต้ังและอุปกรณ์ติดต้ัง

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

138 1)ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000 P 0 44,000 กองการศึกษาฯ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.3แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

139 2)เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ 4,300 P 0 4,300 กองการศึกษาฯ

(Ink Tank Printer)

140 3)เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 2,500 P 0 2,500 กองการศึกษาฯ

141 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 400,000 P 0 400,000 กองการศึกษาฯ

ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็กหอ้งประกอบ

ต่างๆ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.4แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย

142 1)ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000 P 0 10,000 กองสาธารณสุข

ค่าวัสดุ

143 1)วสัดุส านักงาน 40,000 P 6,233 33,767 กองสาธารณสุข

144 2)วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000 P 0 10,000 กองสาธารณสุข

145 3)วสัดุการเกษตร 10,000 P 0 10,000 กองสาธารณสุข

146 4)วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 P 0 10,000 กองสาธารณสุข

147 5)วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 P 0 30,000 กองสาธารณสุข

ค่าสาธารณปูโภค

148 1)ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 P 0 0 กองสาธารณสุข โอนลด 5,000 บาท

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.4 แผนงานสาธารณสุข(งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

งบลงทนุ (ค่าครุภณัฑ์)

ครุภณัฑ์ส้านักงาน

149 1)ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรอเนกประสงค์ 700 P 0 700 กองสาธารณสุข

(Smart Card Reader)

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)์

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
150 1)รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 50,000 P 0 50,000 กองสวสัดิการ

151 2)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 P 2,800 17,200 กองสวสัดิการ

152 1)วสัดุส านักงาน 40,000 P 0 40,000 กองสวสัดิการ

153 2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 P 0 5,000 กองสวสัดิการฯ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)์

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

154 3)วสัดุคอมพวิเตอร์ 12,000 P 0 12,000 กองสวสัดิการฯ

155 ค่าสาธารณปูโภค

1)ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 P 0 2,000 กองสวสัดิการฯ

งบลงทนุ (ค่าครุภณัฑ์)

ครุภณัฑ์ส้านักงาน

156 1)ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 700 P 0 700 กองสวสัดิการฯ

157 2)ค่าตู้เก็บเอกสาร 12,600            P -                12,600         กองสวสัดิการฯ

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

158 1)คอมพิวเตอร์ 44,000            P -                44,000         กองสวสัดิการฯ

159 2)เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกสี 4,300 P - 4,300 กองสวสัดิการฯ

160 3)ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 3,200 P - 8,900 กองสวสัดิการฯ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
161 1)รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 900,000 P 335,000 565,000 กองสาธารณสุข

162 2)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 P 45,035.70 54,964.30 กองสาธารณสุข

ค่าวัสดุ

163 2)วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 P 104,600 45,400 กองสาธารณสุข

164 3)วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 P 195,402 304,598 กองสาธารณสุข

165 4)วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000 P 29,998 20,002 กองสาธารณสุข

งบลงทนุ (ครุภณัฑ์)

166 1)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 120,000 P 88,740 131,260 กองสาธาณสุข โอนเพิ่ม 100,000 บาท

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
167 1)รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 900,000 P 302,500 447,500 กองช่าง โอนลด 150,000 บาท

168 2)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 P 1,880 48,120 กองช่าง โอนลด 50,000 บาท

ค่าวัสดุ
169 1)วสัดุส านักงาน 50,000 P 38,008 1,992 กองช่าง โอนลด 10,000 บาท

170 2)วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 250,000 P 247,173.70 2,926.30 กองช่าง

171 3)วสัดุงานบา้นงานครัว 20,000 P 0 20,000 กองช่าง

172 4)วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 P 12,000 38,000 กองช่าง โอนลด 50,000 บาท

173 5)วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 P 64,790 125,210 กองช่าง โอนลด 60,000 บาท

174 6)วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 P 0 10,000 กองช่าง

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

175 7)วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 P 0 30,000 กองช่าง

176 8)วสัดุอื่น 700,000 P 469,992.15 230,007.85 กองช่าง

ค่าครุภณัฑ์

177 ครุภณัฑ์การเกษตร 500,000
1)ครุภณัฑ์การเกษตร P 325815 174185 กองช่าง

178 ค่าบา้รุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

1)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100,000              P 25,186.76         74,813.24        กองช่าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
179 1)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000              P -                    100,000           กองช่าง

180 2)ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหเ้อกชน นิติ 100,000 P 0 100,000 กองช่าง

บคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน



๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการบริการ จัดระบบใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ

8.3.1แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

ค่าใช้สอย
181 1)ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ 50,000 P 6,000 44,000 ส านักปลัด

ค่าสาธารณปูโภค
182  2)ค่าเช่าพื้นที่เวบ็ไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว 20,000 P 0 20,000 ส านักปลัด

ข้อง

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๘.4 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการบริการ จัดระบบใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ

8.4.2แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)

เบกิจ่าย คงเหลือ หน่วย หมายเหตุ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ยกเลิก/   
ไม่ด้าเนินการ

(บาท) (บาท) ด้าเนินการ

183 1)ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 50,000            P 18,939          31,061         กองการศึกษา

รวม 74,639,000.00   8 67 97 11 24,373,574.07 50,265,425.93 โอนลด 4,299,600 บาท

บาท โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ บาท บาท โอนเพ่ิม 4,299,600 บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้
 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้

 (บาท)

ผลการด้าเนินงาน

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม













ยกเลิกเนื่องด้วยสถานการณ์


