
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม  ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองแสง จากบ้านนางบานเย็น แสนพลมาตย์ – หน้า
บ้านนายสมมารถ ประกอบ กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ยาว ๘๕ 
เมตร 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๖๔ 

๑๙๙,๙๘๐ 

/    ๑๙๙,๙๐๐ กองช่าง เบิกเงิน
เหลื่อมปี 

๒ พ.ย.๖๔ 

๒ ซ่อมแซมถนน คสล. เส้นสี่แยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
กว้าง ๕ เมตร ยาว        ๒๐ เมตร  (ใช้งบค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม เงินโอนงบประมาณ) 

เงินโอน
งบประมาณ 

๒๕๖๔ 
๔๒,๕๔๘ 

/    ๔๒,๕๐๐ กองช่าง เบิกเงิน
เหลื่อมปี 

๒ พ.ย.๖๔ 

๓ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าชาด 
ต่อจากจุดเดิมไป  ถึงสามแยกต่อจากจุดสามแยกไปถึง
บ้านนายสงวน ปาสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร   

๒๐๐,๓๒๐ /    ๒๐๐,๓๐๐ กองช่าง เบิกเงิน
เหลื่อมปี 

๒๔ พ.ย.๖๔ 
๔ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ภายใน 

อบต. จำนวน ๒ จุด (เงินโอนงบประมาณ) (จุดที่ ๑ ข้าง
หอประชุม อบต.กว้าง ๑๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๗๐ เมตร 
,จุดที่ ๒ ข้างอาคารกองสวัสดิการสังคมปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๙๙ ตารางเมตร)    

โอน
งบประมาณ 
๑๗๕,๖๐๐ 

/    ๑๗๕,๐๐๐ กองช่าง เบิกเงิน
เหลื่อมปี 

๒๔ พ.ย.๖๔ 

 
 



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม  ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน
เก่าน้อย  จากบ้านนายถึง   วงษ์อามาตย์ ถึงหน้า
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

๑๙๙,๖๕๐ /    ๑๙๙,๖๐๐ กองช่าง เบิกเงิน
เหลื่อมปี 
๗ ธ.ค.๖๔ 

๖ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู 
จุดที่ 2 จากสามแยกบ้านนายหงส์ ประเสริฐ  - สามแยก
บ้านนายอาน ดวงจิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร 

๕๒,๓๖๐ /    ๕๒,๐๐๐ กองช่าง เบิกเงิน
เหลื่อมปี 

๑๑ ธ.ค.๖๔ 
๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน

สระแคนใต้  จากบ้านนายสุข โตนวุธ – บ้านหนองหญ้า
รังกา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

๒๐๐,๕๕๐ /    ๒๐๐,๕๐๐  เบิกเงิน
เหลื่อมปี 
๗ ธ.ค.๖๔ 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
บ้านโนนเพ็กพัฒนาสายไปบ้านสระแคนใต้ กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

๒๐๐,๕๕๐ /    ๒๐๐,๕๐๐ กองช่าง เบิกเงิน
เหลื่อมปี 
๗ ธ.ค.๖๔ 

๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๐,๐๐๐ /    ๔๙,๖๘๔ กองช่าง ๒๐ ธ.ค.๖๔ 
 

 
 



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม  ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑๐ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวแก้ว  ๔,๕๐๐,๐๐๐   /   กองช่าง  
๑๑ โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล  ๑๐๐,๐๐๐   /   กองช่าง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑แผนงานการเกษตร 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมขยายผลอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๕๕,๐๐๐   /   สำนักปลัด  

 
 
 
 

 
 
 



-๒- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

 
วันที่ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านเก่าน้อย
ป่าชาดโนนเพ็ก 

๑๘๙,๐๐๐  - - -  ๔๒,๐๐๐ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองแสง
ทุ่มยาว 

๓๐๖,๖๐๐  - - -  ๗๑,๔๐๐ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัวคู
สองห้อง 

๔๒๘,๔๐๐  - - -  ๑๐๑,๘๕๐ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว
แก้ว 

๓๔๘,๖๐๐  - - -  ๘๑,๙๐๐ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านโนนสูง
ดอนหลี่ 

๕๒๐,๘๐๐  - - -  ๑๒๔,๙๕๐ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

 
วันที่ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๖ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวแก้ว 

๕๑๔,๕๐๐  - - -  ๑๒๙,๖๗๕ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๗ อุดหนุนโครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่า
ชาดโนนเพ็ก 

๙๓,๖๐๐  - - -  ๔๐,๖๖๔ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๘ อุดหนุนโครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ม
ยาว 

๑๕๑,๘๔๐  - - -  ๖๙,๑๒๘.๘๐ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๙ อุดหนุนโครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนบ้านหนองบัวคู
สองห้อง 

๒๑๒,๑๖๐  - - -  ๙๘,๖๑๐.๒๐ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๑๐ อุดหนุนโครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 

๑๗๒,๖๔๐  - - -  ๗๙,๒๙๔.๘๐ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

 
วันที่ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑๑ อุดหนุนโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนบ้านโนนสูง
ดอนหลี่ 

๒๕๗,๙๒๐  - - -  ๑๒๐,๙๗๕.๔๐ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๒ อุดหนุนโครงการอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวแก้ว 

๒๐๘,๐๐๐  - - -  ๙๖,๕๗๗ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๓ โครงการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวแก้ว 

๑๖๑,๕๐๐  - - -  ๑๖๑,๕๐๐ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๑๔ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านเก่าน้อย
ป่าชาดโนนเพ็ก 

๑๘๙,๐๐๐  - - -  ๔๒,๐๐๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

 
วันที่ดำเนินการ ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑๕ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองแสง
ทุ่มยาว 

๓๐๖,๖๐๐  - - -  ๗๑,๔๐๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

๑๖ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัวคู
สองห้อง 

๔๒๘,๔๐๐  - - -  ๑๐๑,๘๕๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

๑๗ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว
แก้ว 

๓๔๘,๖๐๐  - - -  ๘๑,๙๐๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

๑๘ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนโนนสูงดอนหลี่ 

๕๒๐,๘๐๐  - - -  ๑๒๔,๙๕๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

๑๙ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัวแก้ว 

๕๑๔,๕๐๐  
 

 

- - -  ๑๑๙,๗๐๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
บุญบั้งไฟ  

๑๒๐,๐๐๐   /   กอง
การศึกษา 

 

๒. อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ๒๐,๐๐๐   /   กอง
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

๔๐,๐๐๐  /    กอง
สาธารณสุขฯ 

สำรวจจำนวน
สุนัขและแมว
เรียบร้อยแล้ว 

๒ โครงการอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน  

๒๐,๐๐๐   /   กอง
สาธารณสุข 

 

๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-16 

๓๒๐,๐๐๐   /   กอง
สาธารณสุข 

 

 



-๔- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๔ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช

กุมารี  

๒๐,๐๐๐   /   กอง
สาธารณสุข 

 

๕ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
หนองบัวแก้ว 

๑๐๐,๐๐๐ /    ๑๐๐,๐๐๐ กอง
สาธารณสุข 

 

๖ ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ๒๔,๐๐๐  /    กอง
สาธารณสุข 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดซื้อ 

๗ ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ๔๐,๐๐๐  /    กอง
สาธารณสุข 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดซื้อ 

 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่  ๕  การพัฒนาคนและสังคม 
๕.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหรือออก
ให้บริการเคลื่อนที่ 

๑๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  

๒ โครงการมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันการทุจริต 

๑๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  

๓ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

๑๐๐,๐๐๐   /   กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

๔ ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ๒๕,๐๐๐ /    ๑๔,๓๘๔ สำนักปลัด เทศกาลปี
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่  ๕  การพัฒนาคนและสังคม 
๕.๑แผนงานงบกลาง 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ๓,๘๘๔,๙๐๐     กอง
สวัสดิการ

สังคม 

(๑ ต.ค.๖๔-
๓๑ มี.ค.๖๕) 

๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ  ๗๗๔,๐๐๐     กอง
สวัสดิการ

สังคม 

(๑ ต.ค.๖๔-
๓๑ มี.ค.๖๕) 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ๖,๐๐๐     กอง
สวัสดิการ

สังคม 

(๑ต.ค.๖๔-
๓๑ มี.ค.๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
๖.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๖๐๐,๐๐๐ /    ๓๙๑,๗๖๖ สำนักปลัด  
๒ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ๕๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  
๓ อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๕,๐๐๐   /   สำนักปลัด  

๔ อุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (วันแม่) ๕๕,๐๐๐   /   สำนักปลัด  
๕ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญเพ่ือ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ 
๑๐,๐๐๐   /   สำนักปลัด  



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

 
 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่

ดำเนินการ 
ยกเลิกไม่
ดำเนินการ 

๑ จัดซื้อบันได (วัสดุสำรวจ) โอน
งบประมาณ 
๑๒,๐๐๐ 

/    ๑๒,๐๐๐ กองช่าง ๔ ม.ค.๖๕ 


