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ประกาศ เทศบาลต าบลหนองหลวง

เร่ือง การรายงานติดตามและประเมนิผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมนิผลต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไปอย่างน้อยปีละหนึ่ง
คร้ังภายในเดือธันวาคมของทุกปี

     ดังนั้นเพือ่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5) เทศบาลต าบลหนองหลวง  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 มา เพือ่ให้
ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลหนองหลวง ดังนี้

ก. วิสยัทศัน์

การคมนาคมสะดวก  กา้วน าด้านเศรษฐกจิ  คุณภาพชีวิตดี  มคีวามรู้ทันสมยั  ใส่ใจสภาพแวดล้อม

ข. พันธกิจ

พนัธกจิที ่1  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอกบัความต้องการของประชาชน
ตามศักยภาพของ เทศบาล  ควบคู่กบัการวางผังเมอืงทีดี่

พนัธกจิที ่2  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ าทีม่ปีระสิทธิภาพ

พนัธกจิที ่3  สร้างเศรษฐกจิชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พนัธกจิที ่4  พฒันาประสิทธิภาพ  เพิม่บทบาทของเทศบาลต าบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐาน

พนัธกจิที ่5  ฟืน้ฟ ู  อนุรักษ ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมปิัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นทีส่นใจ
และดึงดูดนักท่องเทีย่ว

พนัธกจิที ่6  พฒันาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมอืง การบริหารและการปกครอง ให้กบัประชาชน   สนับสนุน   
การมส่ีวนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกบัประชาชนในรูปแบบต่างๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐทีดี่ในเทศบาล

พนัธกจิที ่7  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม ้ พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว     ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงการท่องเทีย่วและพฒันาการกฬีา

พนัธกจิที ่8  เสริมสร้างความรู้รักสามคัคี และเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ
 

 

 

 



 

ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยทุธศาสตร์ที ่1  ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

   1. การพฒันาจัดระบบการศึกษาให้ทัว่ถึง

   2. การพฒันาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึง่ตนเองได้

   3. การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทัว่ถึง

ยทุธศาสตร์ที ่2  ดา้นการค้า การลงทนุ  และการทอ่งเทีย่ว

   1. การพฒันาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์และปลูกฝังจิตส านึก
ของประชาชนให้มคีวามจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

   2. การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเทีย่ว

   3. การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยทุธศาสตร์ที ่3  ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1. การพฒันาเกษตรกรและองค์กรให้มคีวามเข้มแข็ง

   2. การพฒันาจัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

ยทุธศาสตร์ที ่4  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

   1. การพฒันาจัดการ การอนุรักษแ์ละฟืน้ฟแูหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

   2. การพฒันาการจัดการส่ิงแวดล้อมทีดี่

ยทุธศาสตร์ที ่5  ดา้นการบริหารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

   1. การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

   2. การพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

   3. การพฒันาองค์กรและบุคลากร

   4. การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาการเมอืงการปกครอง
 

 

 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์
เพือ่สร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน

57 20,408,084.00 57 21,535,730.00 57 22,775,447.00 57 24,139,136.00 57 24,139,136.00

ด้านการค้า การลงทุน
  และการท่องเทีย่ว

16 3,210,000.00 16 3,210,000.00 19 3,300,000.00 19 3,300,000.00 19 3,300,000.00

ด้านการเกษตรและ
อตุสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

5 730,000.00 8 850,000.00 8 700,000.00 8 750,000.00 8 750,000.00

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่างสมดุล
ยั่งยืน

13 3,810,000.00 14 5,030,000.00 14 4,310,000.00 14 4,310,000.00 14 4,310,000.00

ด้านการบริหาร
จัดการทีดี่ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความมัน่คง

138 183,303,700.00 131 182,874,000.00 131 182,114,000.00 132 181,244,000.00 132 181,244,000.00

รวม 229 211,461,784.00 226 213,499,730.00 229 213,199,447.00 230 213,743,136.00 230 213,743,136.00

2565

    เทศบาลต าบลหนองหลวง ได้จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหลวง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมส่ีวนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟงัปัญหาและความ
ต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพืน้ที ่กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่พฒันาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหลวง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  ต่อไป

   เทศบาลต าบลหนองหลวง ได้ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหลวง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพฒันาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลหนองหลวง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  ดังนี้

2564
ยทุธศาสตร์

2561 2562 2563

ง. การวางแผน

 

 

 

 



ยทุธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบญัญัติ

ด้านทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 14 19,379,630.00

ด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเทีย่ว 7 560,000.00

ด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  -  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยัง่ยืน 2 100,000.00

ด้านการบริหารจัดการทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 38 7,606,700.00

รวม 61 27,646,330.00

จ. การจดัท างบประมาณ

      ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมือ่วันที ่25  กนัยายน  2562 โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยูใ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 27,646,330 บาท
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยทุธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสญัญา

โครงการ
การเบกิจา่ย
งบประมาณ

ด้านทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 14 19,379,630.00 10 18,059,096.00

ด้านการค้า การลงทุน                 
 และการท่องเทีย่ว 7 560,000.00 1 99,672.83

ด้านการเกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

 -  -  -  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

2 100,000.00 1 3,000.00

ด้านการบริหารจัดการทีดี่ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมัน่คง 38 7,606,700.00 33 6,361,999.50

รวม 61 27,646,330.00 45 24,523,768.33

ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ

    เทศบาลต าบลหนองหลวง มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  โดย 
ได้มกีารกอ่หนี้ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 61 โครงการ  จ านวนเงิน 24,475,309  ล้านบาท  ม ี        
การเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 45 โครงการ จ านวนเงิน 24,523,768.33  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

เปรียบเทยีบงบประมาณทีม่ีการเบกิจา่ยจริงกับงบประมาณตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย พ .ศ.2563  
  คิดเปน็ร้อยละ  88.71

เปรียบเทยีบจ านวนโครงการทีด่ าเนินการกับจ านวนโครงการทีบ่รรจไุว้ในเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย    
พ.ศ.2563   คิดเปน็ร้อยละ 73.77

 

 

 

 

 



ล าดบั ชื่อโครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ งบตามเทศบญัญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม เบกิจา่ย คงเหลอื

เปอร์เซ็นตก์าร
ด าเนินการเทยีบ
กับงบตามเทศ

บญัญัติ

1
โครงการประเมนิคุณภาพภายในและกจิกรรมนิเทศ
โดยหน่วยงานต้นสังกดั (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

         5,000.00  5,000 - 0.00 0.00 0.00

2
โครงการร่วมงานมหกรรมทางวิชาการการศึกษา
ระดับต่างๆ (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

       30,000.00  20,000 - 0.00 0.00 0.00

3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษา (งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1,161,630.00 10,000 + 1,158,610.00 13,020.00 99.74

4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1,651,000.00 1,460,837.00 190,163.00 88.48

5 สนับสนุนโครงการวันแมแ่ห่งชาติ
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

25,000.00 25,000.00 0.00 100.00

6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

2,800,000.00 2,789,100.00 10,900.00 99.61

7 สนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

50,000.00 50,000 + 100,000.00 0.00 100.00

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ไมไ่ด้ด าเนินการ)
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

20,000.00 0.00 0.00 0.00

9
โครงการอบรมส่งเสริมกจิการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองหลวง (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

30,000.00 30,000 - 0.00 0.00 0.00

10 โครงการจัดงานแข่งขันกฬีา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

300,000.00 269,749.00 30,251.00 89.92

11 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

9,879,000.00 9,457,400.00 421,600.00 95.73

12 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

96,000.00 96,000.00 0.00 100.00

13 โครงการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้พกิาร
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

3,072,000.00 2,502,400.00 569,600.00 81.46

14 โครงการหลักประกนัสุขภาพ สปสช.
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

200,000.00 200,000.00 0.00 100.00

19,379,630.00 18,059,096.00 1,235,534.00

รายงานตดิตามและประเมินผลโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลหนองหลวง

ยทุธศาตร์ที ่1  ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน



ล าดบั ชื่อโครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ งบตามเทศบญัญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม เบกิจา่ย คงเหลอื

เปอร์เซ็นตก์าร
ด าเนินการเทยีบ
กับงบตามเทศ

บญัญัติ

1
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพเทศบาล
ต าบลหนองหลวง (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

2 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี (ไมไ่ด้ด าเนินการ)
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

3
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวพืน้บ้าน 
(ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

120,000.00 119,200 - 0.00 800.00 0.00

4
โครงการสืบสานประเพณีบุญบัง้ไฟต าบลหนอง
หลวงประจ าปี (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

200,000.00 200,000 - 0.00 0.00 0.00

5
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงต าบล
หนองหลวง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

100,000.00 99,672.83 327.17 99.67

6
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  (ไมไ่ด้
ด าเนินการ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

7

สนับสนุนโครงการประกวดโคมบัวบูชาประเภท
ตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่และกจิกรรมประกวดโต๊ะ
หมูบู่ชาพระ เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์          
วันวิสาขบูชาประจ าปี (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

560,000.00 99,672.83 141,127.17 17.80

รายงานตดิตามและประเมินผลโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลหนองหลวง

ยทุธศาตร์ที ่2  ดา้นการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเทีย่ว

 

 

 

 



ล าดบั ชื่อโครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ งบตามเทศบญัญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม เบกิจา่ย คงเหลอื

เปอร์เซ็นตก์าร
ด าเนินการเทยีบ
กับงบตามเทศ

บญัญัติ

1
โครงการปลูกป่าต้นไมเ้พือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวลดภาวะ
โลกร้อน

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. (งานสุขาภิบาลฯ) 30,000.00 3,000.00 27,000.00 10.00

2
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน (ไมไ่ด้
ด าเนินการ)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. (งานสุขาภิบาลฯ) 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00

100,000.00 3,000.00 97,000.00 3.00

รายงานตดิตามและประเมินผลโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลหนองหลวง

ยทุธศาตร์ที ่4  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรูณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดบั ชื่อโครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ งบตามเทศบญัญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม เบกิจา่ย คงเหลอื

เปอร์เซ็นตก์าร
ด าเนินการเทยีบ
กับงบตามเทศ

บญัญัติ

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง (ไมไ่ด้ด าเนินการ)
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

650,000.00 650,000 - 0.00 0.00 0.00

2 โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ"
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

30,000.00 30,000 + 41,540.00 18,460.00 69.23

3
โครงการเทศบาลเคล่ือนทีพ่บประชาชนประจ าปี 
(ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

30,000.00 30,000 - 0.00 0.00 0.00

4
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกาจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 30,000.00 30,000 - 0.00 0.00 0.00

5 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

250,000.00 237,910.00 12,090.00 95.16

6 สนับสนุนโครงการขอรับการจัดงานรัฐพธีิ
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

35,000.00 26,707.50 8,292.50 76.31

7
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

3,000.00 3,000.00 0.00 100.00

รายงานตดิตามและประเมินผลโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลหนองหลวง

ยทุธศาตร์ที ่5  ดา้นการบริหารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภิบาลและมั่นคง

 



8
โครงการขอรับการสนับสนุนเพือ่ให้บริการแกผู้่
บริจาคโลหิตในพืน้ทีอ่ าเภอสว่างแดนดิน

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

5,000.00 5,000.00 0.00 100.00

9
 โครงการจ้างทีป่รึกษา วิจัย ประเมนิ เทศบาล
ต าบลหนองหลวง

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

20,000.00 20,000.00 0.00 100.00

10 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษแีละทะเบียนทรัพย์สิน
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

275,000.00 272,280.00 2,720.00 99.01

11 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

100,000.00 59,300 - 40,562.00 138.00 99.66

12
โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมความรู้และเตรียม
ความพร้อมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

20,000.00 17,000 - 0.00 3,000.00 0.00

13
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและควบคุมไฟป่า
เทศบาลต าบลหนองหลวง (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

15,000.00 10,000 - 0.00 5,000.00 0.00

14 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน หมูท่ี ่1 - 12
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. (งานสุขาภิบาลฯ)

240,000.00 240,000.00 0.00 100.00

 

 

 

 

 

 



15
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (ซอยบ้านพอ่ชิน 
หอมพนันา)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

144,000.00 143,000.00 1,000.00 99.31

16
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (ทางเข้าโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

159,000.00 157,000.00 2,000.00 98.74

17
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (บ้านโคกกอ่ง-ซอย
บ้าน ผอ.ค าปุน่ เสนศรี)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

118,000.00 117,000.00 1,000.00 99.15

18
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (บ้านนาออ้ม-เส้น
หน้าศาลาประชาคม)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

200,000.00 199,000.00 1,000.00 99.50

19
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (บ้านหนองผือ-เส้น
หน้าสนามกฬีา)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

298,000.00 297,000.00 1,000.00 99.66

20
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

151,000.00 151,000.00 0.00 100.00

21
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่12 บ้านไผ่หลวง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

255,000.00 255,000.00 0.00 100.00

22
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่2 บ้านโคกดินแดง (แยกก านัน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

399,000.00 384,000.00 15,000.00 96.24

23
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่2บ้านโคกดินแดง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

227,000.00 226,000.00 1,000.00 99.56
 

 



24
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่6 บ้านหนองย่างชิ้น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

458,000.00 450,000.00 8,000.00 98.25

25
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่7 บ้านนาออ้ม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

328,000.00 313,000.00 15,000.00 95.43

26
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี5่ บ้านโคกส าราญ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

299,000.00 293,000.00 6,000.00 97.99

27
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี8่ บ้านโคกน้ าเกล้ียง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

71,500.00 70,500.00 1,000.00 98.60

28
โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด
สโมสรประชาสามคัคี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

434,000.00 420,000.00 14,000.00 96.77

29
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมวางบ่อ
พกั คสล. หมูท่ี ่11 บ้านหนองเมก็

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

227,000.00 212,500.00 14,500.00 93.61

30
โครงการกอ่สร้างเสาธงและลานคอนกรีตศูนย์
อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามคัคี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

204,000.00 201,000.00 3,000.00 98.53

31
โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่4 
บ้านหนองผือ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

219,000.00 199,000.00 20,000.00 90.87

32
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่1 บ้านหนองหลวง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

178,000.00 173,000.00 5,000.00 97.19
 



33
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายหนองหลวง-
โคกส าราญ-บ้านไผ่หลวง) (ไมไ่ด้ด าเนินการ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

275,000.00 0.00 275,000.00 0.00

34
โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน
โคกส าราญ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

107,600.00 105,000.00 2,600.00 97.58

35
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่1 
บ้านหนองหลวง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

82,600.00 80,000.00 2,600.00 96.85

36
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมวางบ่อพกัภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่10 บ้านหนองหลวงวัฒนา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

307,000.00 302,000.00 5,000.00 98.37

37
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมวางบ่อพกัภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่3 บ้านหนองหลวงน้อย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

432,000.00 428,000.00 4,000.00 99.07

38
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมวางบ่อพกัภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่9 บ้านโคกกอ่ง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

300,000.00 299,000.00 1,000.00 99.67

7,606,700.00 6,361,999.50 448,400.50 83.64
 

 

 

 

 

 

 



 

 



ล าดบั ชื่อโครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ งบตามเทศบญัญัติ เบกิจา่ย คงเหลอื

เปอร์เซ็นตก์าร
ด าเนินการเทยีบ
กับงบตามเทศ

บญัญัติ

1 ค่าจัดซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

22,000.00 22,000.00 0.00 100.00

2 ค่าจัดซ้ือเกา้อีอ้เนกประสงค์
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

11,000.00 11,000.00 0.00 100.00

3 ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

5,500.00 5,500.00 0.00 100.00

4 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี ้ระดับ 3-6
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

5,500.00 5,500.00 0.00 100.00

5 ค่าจัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็น  จ านวน 1 เคร่ือง
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

6,500.00 6,500.00 0.00 100.00

6
คอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน(จอแสดงภาพขนาด
ไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

17,000.00 17,000.00 0.00 100.00

7
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

17,000.00 17,000.00 0.00 100.00

8
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

8,600.00 8,600.00 0.00 100.00

9
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

4,300.00 4,300.00 0.00 100.00

97,400.00 97,400.00 0.00

รายงานตดิตามและประเมินผลโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ยทุธศาตร์ที ่5  ดา้นการบริหารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภิบาลและมั่นคง

บญัชีคุรภัณฑ์

รวมทัง้หมดงานบริหารงานทัว่ไป  



 

1 ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 5,500.00                 5,500.00                 0.00 100.00         

2 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 5,500.00                 5,500.00                 0.00 100.00         

3

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับส านักงาน 
(จอภาพแสดงขนาดไมน่้อยกว่า     19 นิ้ว)  
จ านวน 2 เคร่ือง

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

34,000.00               34,000.00               0.00 100.00         

4
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว)

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

17,000.00               17,000.00               0.00 100.00         

5
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์  หรือ
 LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

9,000.00                 
 โอนลด 8,000 (ไมไ่ด้

ด าเนินการ)
1,000.00                 0.00

6
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
network  แบบที ่1 (18 หน้า/นาท)ี
จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

10,000.00               10,000.00               0.00 100.00         

7
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction Ink 
Tank Printer

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

8,000.00                 8,000.00                 0.00 100.00         

89,000.00 80,000.00 1,000.00                 รวมทัง้หมดงานบริหารงานคลงั  

 

 

 

 



 

1
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มอืถือ 5 วัตต์

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

 48 ,000 โอนลด 6,500
 คงเหลือ 41,500

               38,000.00 3,500.00 91.57           

41,500.00 38,000.00 3,500.00                 

1 ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

11,000.00 11,000.00 0.00 100.00

2 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

3 ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

8,500.00 7,500.00 1,000.00 88.24

4
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน
 * (จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

17,000.00 17,000.00 0.00 100.00

5
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 2,600 บาท

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

2,600.00 2,600.00 0.00 100.00

รวมทัง้หมดงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

 

 

 

 

 



 

6
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 9,000 บาท

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

9,000.00
 โอนลด 8,900 (ไมไ่ด้

ด าเนินการ)
0.00 0.00

7
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที ่1

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

8
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบหมกึฉีดพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

8,900.00
 โอนลด 8,900 (ไมไ่ด้

ด าเนินการ)
0.00 0.00

9
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
NETWORK แบบที ่1

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

8,900.00 8,900.00 0.00 100.00

87,900.00 69,000.00 1,100.00

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

80,400.00                80,000.00 400.00 99.50

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

100,000.00 97,000.00 3,000.00 97.00

180,400.00 177,000.00 3,400.00รวมทัง้หมดงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมทัง้หมดงานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

 

 

 

 



1 ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือนกระจกทรงสูง
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. (งานสุขาภิบาลฯ)

6,500.00                  6,500.00 0.00 100.00

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. (งานสุขาภิบาลฯ)

59,000.00 57,000.00 2,000.00 96.61

65,500.00 63,500.00 2,000.00

1 ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

5,500.00                  5,500.00 0.00 100.00

2
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

17,000.00 17,000.00 0.00 100.00

3
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม

4,300.00 4,300.00 0.00 100.00

26,800.00 26,800.00 0.00

1 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อีร้ะดับ 3 - 6
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

5,500.00 5,500.00 0.00 100.00

2 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อีร้ะดับ 7 - 9
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

17,000.00 17,000.00 0.00 100.00

รวมทัง้หมดงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

รวมทัง้หมดงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์

 

 

 

 



 

4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

4,300.00 4,300.00 0.00 100.00

5 ค่าจัดซ้ือชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

6 ค่าจัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีต
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
 กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง

10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

58,800.00 58,800.00 0.00รวมทัง้หมดงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์

รวมทัง้หมดบญัชีครุภัณฑ์  39 รายการ งบประมาณทัง้หมด 653,800 บาท ไม่ไดด้ าเนินการ 3 รายการ (โอนลด 32,300 บาท คิดเปน็ร้อยละ 4.94 ) ด าเนินการ 36 รายการ งบประมาณทัง้หมด 621,500
 บาท  คิดเปน็ร้อยละ 95.06



 


