
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทอ่งถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 แผนงานการเกษตร
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการตามแนว

พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรม/กิจกรรม
ตามโครงการ

10,000  0 ส านักปลัด

รวม 10,000 0

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการอบรมส่งเสริมการ

คัดแยกขยะ
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการฯ

22,270  0 ส านักปลัด

รวม 22,270 0

   2.2 แผนงานการเกษตร

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปงีบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

เทศบาลต าบลบญุทนั  อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบวัล าภู



ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการน  า

เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง
และอุทกภยั

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการฯ

100,000  0 กองช่าง

2 โครงการอนุรักษท์รัพยกร
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ตามโครงการฯ

20,000  0 ส านักปลัด

รวม 120,000 0

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน
   3.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินโครงการฯ
50,000  0 ส านักปลัด

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวนั ศพด.)

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบอาหารกลางวนั
ใหก้ับศพด.ในสังกัด
เทศบาลต าบลบญุทนั

761,460  389,760 ส านักปลัด

3 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศพด.(รายหวั)

เพื่อจัดซื อวสัดุและส่ือ
การเรียนการสอนใหแ้ก่
เด็กใน ศพด.ในสังกัด
เทศบาลต าบลบญุทนั

251,600  251,600 ส านักปลัด

ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
4 เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศพด.

เพื่อเปน็ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียนและ
ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน

96,050  0 ส านักปลัด

5 จัดซื ออาหารเสริม (นม) ให้
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ
อาหารเสริม (นม)ใหก้ับ
ศพด.ในสังกัดเทศบาล
ต าบลบญุทนั

283,598  207,684 ส านักปลัด

6 จัดซื ออาหารเสริม (นม) ให้
สพฐ.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ
อาหารเสริม (นม)ใหก้ับ
สพฐ.

749,235 287,651 ส านักปลัด

7 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวนัให้
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าประกอบ
อาหารใหก้ับโรงเรียนใน
สังกัดสพฐ.

1,642,200  823,200 ส านักปลัด

รวม 3,834,143 1,318,535

   3.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)

ผลการด าเนินงาน

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



1 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับ
 อบรม ประชุม สัมมนา 
การรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
โครงการ/กิจกรรมฯ 
หมู่บา้นละ 20,000 
บาท

180,000  0 ส านักปลัด

2 โครงการประชาสัมพนัธใ์ห้
ความรู้และการปอ้งกันการ
ระบาดของเชื อไวรัส 
(Covid-19)

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ22,610  0 ส านักปลัด

3 โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ57,200  0 ส านักปลัด

รวม 259,810 0

   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการอบรมเชิง

ปฏบิติัการเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ60,000  0 ส านักปลัด

ผลการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



2 โครงการตัดแวน่สายตา
เพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ180,000  0 ส านักปลัด

3 อุดหนุนกิจกรรมเหล่า
กาชาดจังหวดัหนองบวัล าภู

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
ใหก้ับองค์กรการกุศล

30,000  0 ส านักปลัด

รวม 270,000 0

   3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฯ30,000  0 ส านักปลัด

2 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวดั
หนองบวัล าภู

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ

40,000  0 ส านักปลัด

รวม 70,000 0

   3.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ50,000  0 ส านักปลัด
2 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

 ลด ละเลิก อบายมุข
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ

30,000  0 ส านักปลัด

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



รวม 80,000 0
   3.6 แผนงานงบกลาง
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเปน็เงินสงเคราะห์

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุใน
พื นที่เทศบาลต าบลบญุ
ทนั

6,876,900  3,494,900 ส านักปลัด

2 เบี ยยังชีพคนพกิาร เพื่อเปน็เงินสงเคราะห์
เบี ยยังชีพคนพกิารใน
พื นที่เทศบาลต าบลบญุ
ทนั

2,334,400  1,113,200 ส านักปลัด

3 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อเปน็เงินสงเคราะห์
เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใน
พื นที่เทศบาลต าบลบญุ
ทนั

24,000  12,000 ส านักปลัด

4 เงินสมทบสวสัดิการชุมชน เพื่อสมทบใหก้ับกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต าบล
บญุทนั

100,000  0 ส านักปลัด

รวม 9,335,300 4,620,100

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
   4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการเข้าร่วมงาน

ประเพณีบญุข้าวจี่ปดิทอง
บวงสรวงหลวงพอ่พระไชย
เชษฐา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

30,000  0 ส านักปลัด

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



2 โครงการเข้าร่วมงาน
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรฯกาชาด
หนองบวัล าภู

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

10,000  0 ส านักปลัด

3 โครงการวนัลอยกระทง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

30,000  0 ส านักปลัด

4 โครงการสืบสานประเพณี
บญุบั งไฟ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

100,000  0 ส านักปลัด

รวม 170,000 0

5. ยุทธศาสตร์ที5่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

กิจการสภาเทศบาลต าบล
บญุทนั

เพื่อเปน็ค่าก่อสร้าง
อาคารกิจการสภา 
อาคาร 1 ชั น ยาว 13 
เมตร กวา้ง 12 เมตร มี
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 156 
ตรม.

900,000  0 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บา้นนายประสาท หมู่ที่ 3 
บา้นน  าโมง

สร้างถนนกวา้ง 3 เมตร 
ยาว 68 เมตร พื นที่ไม่
น้อยกวา่ 195 ตรม.

108,332  108,000 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นพอ่สมบติั ไปทางบา้น
พอ่ลิตร หมู่ที่ 8 บา้นโคก
นกสาริกา

สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว184 เมตร  ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 
0.50 เมตร พื นที่ไม่
น้อยกวา่ 736 ตรม.

440,000  428,000 กองช่าง

ผลการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



4 โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นพอ่สุพนัธไ์ปทางบา้น
พอ่สดใส หมู่ที่ 6 บา้น
คลองเจริญ

สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว150 เมตร  ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 
0.50 เมตร พื นที่ไม่
น้อยกวา่ 600 ตรม.

350,000  350,000 กองช่าง

5 โครงการธนาคารน  าใต้ดิน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ

100,000  6,000 กองช่าง

ล าดับ งบประมาณ หน่วยงานรับ
ที่ (บาท) ผิดชอบหลัก ก.ย.
6 โครงการปรับปรุงบอ่ทิ ง

ขยะโดยขุดดินฝังกลบบอ่
ขยะ

เพื่อฝังกลบดินบอ่ขยะ 
กวา้ง 17 เมตร ยาว 64
 เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,088 ตรม.

83,315  0 กองช่าง

7 โครงการลงหนิคลุกสาย
ข้างบา้นรองสายไปภซูาง
น้อย หมู่ที่ 8 บา้นโคกนก
สาริกา

ค่าลงหนิคลุก กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,700 เมตร
 พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,800 ตรม.

172,017  0 กองช่าง

8 โครงการลงหนิคลุกสาย
โคกนกสาริกา หมู่ที่ 8 ไป
นาดอกค า

ค่าลงหนิคลุก กวา้ง 4 
เมตร ยาว 6,000 เมตร
 พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
24,000 ตรม.

500,000  0 กองช่าง

9 โครงการลงหนิคลุกสายตา
น  าเขื่อนคลองเจริญ ไป
นาริวหนัง หมู่ที่ 6 บา้น
คลองเจริญ

ค่าลงหนิคลุกกวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,700 เมตร
 พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,800 ตรม.

172,017  0 กองช่าง

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



10 โครงการลงหนิคลุกสายสม
แยกลานยางไปบอ่ขยะ หมู่
ที่ 2 บา้นบญุทนั

ค่าลงหนิคลุกผิวจราจร
กวา้ง เฉล่ีย 4 เมตร ยาว
 2,500เมตร พื นที่ไม่
น้อยกวา่ 10,000 ตรม.

200,100  0 กองช่าง

11 โครงการลงหนิคลุกสายวดั
ปา่ภซูางไปหนองบอน

ค่าลงหนิคลุกกวา้ง 4 
เมตร ยาว 6,000 เมตร
 พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
24,000 ตรม.

500,000  0 กองช่าง

ล าดับ งบประมาณ หน่วยงานรับ
ที่ (บาท) ผิดชอบหลัก ก.ย.

12 โครงการลงหนิคลุกสาย
หว้ยโซ่ข้างโรงเรียนภซูาง
ใหญ่วทิยาคมไปทางเสา
โทรศัพท์

ค่าลงหนิคลุกกวา้ง 4 
เมตร ยาว 3,000 เมตร
 พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
12,000 ตรม.

233,833  0 กองช่าง

รวม 3,759,614 892,000

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
   4.1 แผนงานงานบริหารทั่วไป
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการ/แผนงาน/

กิจกรรมที่ด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวดัและอ าเภอ

เพื่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

20,000  0 ส านักปลัด

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

ผลการด าเนินงาน



2 โครงการปกปอ้งสถาบนั เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏบิติัการ ปลูกจิตส านึก
 เชิดชู ศรัทธา พร้อมทั่ง
เพื่อการมีส่วนร่วมในพธิ ี
กิจกรรมที่ส าคัญ 
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษตัริย์

10,000  0 ส านักปลัด

ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
3 โครงการพฒันาศักยภาพ

องค์กรเทศบาลต าบลบญุ
ทนั (OD)

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ทศันะศึกษาดู
งาน พฒันาศักยภาพใน
การบริหารจัดการ

150,000  20,370 ส านักปลัด

4 โครงการอบรมการปอ้งกัน
การทจุริตและสร้างความ
โปร่งใสในการปฏบิติังาน
ของเทศบาลต าบลบญุทนั

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว

5,000  9,600 ส านักปลัด

5 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลบญุ
ทนั

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว

5,000  0 ส านักปลัด

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลบญุทนั

200,000  82,810 ส านักปลัด

ผลการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



7 ค่าจัดซื อวสัดุส านักงาน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื อวสัดุส านักงาน

100,000  22,428 ส านักปลัด

8 ค่าจัดซื อวสัดุงานบา้นงาน
ครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื อวสัดุงานบา้นงาน
ครัว

20,000  1,920 ส านักปลัด

9 ค่าจัดซื อวสัดุเชื อเพลิงและ
หล่อล่ืน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื อวสัดุเชื อเพลิงและ
หล่อล่ืน

250,000  170,074 ส านักปลัด

ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
10 ค่าจัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์
50,000  0 ส านักปลัด

11 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้
ส านักงาน ศูนย์อปพร. 
และสถานที่เทศบาล
รับผิดชอบ

324,000  119,964 ส านักปลัด

12 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์
 ค่าดวงตราไปรษณีย์
และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินอื่นๆ

10,000  540 ส านักปลัด

12 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพท ์
โทรสาร ระบบ
อินเตอร์เน็ต ระบบงาน
สารบรรณ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

67,000  31,585 ส านักปลัด

ผลการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



13 โครงการประชาสัมพนัธ์
ออกบริการช าระภาษแีละ
ค่าธรรมเนียมต่างๆนอก
สถานที่ประจ าปี
งบประมาณ 2565

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพนัธ ์วสัดุ
อุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ

8,900  2,400 กองคลัง

รวม 409,900 461,691

   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการรณรงค์ลด

อุบติัเหตุช่วงเทศกาล
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ เทศกาล
สงกรานต์ เทศกาล
ปใีหม๋และอื่นๆ

50,000  20,490 ส านักปลัด

2 จัดซื อวสัดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจัดซื อสารเคมีถัง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้
และก๊าซไนโตรเจน 
ขนาด 15 ปอนด์

40,000  0 ส านักปลัด

3 จัดซื อวสัดุจราจร เพื่อจัดซื อวสัดุจราจร 
เช่น สญญาณไฟกระพริบ
 กรวยจราจร แผงกั นฯ
เปน็ต้น

20,000  0 ส านักปลัด

4 จัดซื อวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจัดซื อเคร่ืองแต่งกาย
ใหก้ับสมาชิกอปพร.

80,000  0 ส านักปลัด

รวม 190,000 20,490

   4.3 แผนงานการศึกษา

ผลการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินโครงการฯ
6,000  0 ส านักปลัด

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ

10,000  0 ส านักปลัด

รวม 16,000 0

   4.4 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 ค่าจัดซื อวสัดุวทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์
เพื่อจัดซื อเวชภณัฑ์ 
น  ายาต่างๆ ถึงมือ 
หน้ากากอนามัยและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

60,000  48,340 ส านักปลัด

2 ค่าจัดซื อวสัดุอื่นๆ เพื่อจัดซื อถังขยะ
พลาสติกและวสัดุอื่นๆ
เพื่อใช้ในการด าเนินงาน

60,000  60,000 ส านักปลัด

รวม 120,000 108,340

   4.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



1 เพื่อจัดซื อวสัดุไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ
วสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้
ส าหรับติดตั ง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม

150,000  11,510 กองช่าง

2 จัดซื อวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจัดซื อเคร่ืองแต่งกาย
ใหก้ับพนักงานปฏบิติังาน
เก็บขยะมูลฝอยและ
ประจ ารถขยะ

10,000  0   ส านักปลัด    
     (งาน

สาธารณสุข)

รวม 160,000 11,510

   4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)
1 ค่าจัดซื อวสัดุก่อสร้าง เพื่อจัดซื อวสัดุอุปกรณ์

ในการซ่อมแซมกอสร้าง
ที่เทศบาลต าบลบญุทนั
รับผิดชอบ

100,000  58,889 กองช่าง

รวม 100,000 58,889

   4.7 แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย

งบประมาณ
หน่วยงานรับ
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ที่ (บาท) ด าเนินแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก/ไม่ด าเนินโครงการ (บาท)

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ



1 ค่าจัดซื อวสัดุก่อสร้าง       
       (งานกิจการประปา)

เพื่อจัดซื อวสัดุอุปกรณ์
ประปา

120,000  58,889 กองช่าง

2 ค่าจัดซื อวสัดุวทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพื่อจัดซื อสารท าความ
สะอาดระบบประปา

200,000  30,600 กองช่าง

3 ค่าจัดซื อวสัดุอื่นๆ เพื่อจัดซื อมาตรวดัน  า
และวสัดุอื่นๆ

30,000  6,600 กองช่าง

4 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้
ระบบประปาหมู่บา้น

840,000  429,620 กองช่าง

รวม 1,190,000
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