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ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
*************************** 

  

เนื่องด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผักตบ ได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙ 
(๒)  (๓) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒  ทั้งนี้  คณะกรรมการได้นำข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลผักตบ  ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ  รวมทั้งคณะกรรมการติดตามได้
ดำเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาล
ตำบลผักตบ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 

 
/ปกครอง... 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลผักตบ  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                               
    (ลงชื่อ) 
                           (นายคำปลาย  คำแพงราช) 

                        นายกเทศบาลตำบลผักตบ 
 

 
 



 
 
 
 
 

   ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ ขอ ๓๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓) ท่ี
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

 

     ดังนั้นเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลผักตบ  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลผักตบ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการ
ติดตามใหนายกเทศมนตรีตําบลผักตบทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลผักตบ 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ระหวางเดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564 
หนา 1 

   
 

  
  

สวนท่ี 1 
ท่ีมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวดังนี ้
  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ 28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซ่ึง
ตามระเบียบขอ 28  นี้  ทางเทศบาลตําบลผักตบ ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลผักตบ  ประกอบดวย 
                 1.  นายพฤฒิพงศ สิงหสาธร              กรรมการ 
                      สมาชิกสภาเทศบาล          
                 2.  นายอดิสร ปลื้มสุด              กรรมการ 
                      สมาชิกสภาเทศบาล          
                 3.  นายถนอม แสงศรี              กรรมการ 
                      สมาชิกสภาเทศบาล          
                 4.  นายจรัญ บุตรวงค              กรรมการ 
                      ผูแทนประชาคมทองถ่ิน     
                 5.  นายสมรักษ มุกพิลา     กรรมการ 
   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน            
                 6.  กศ.นอําเภอหนองหาน               กรรมการ 
                      ผูแทนหนวยงาน             
                 7. นักวิชาเกษตร ประจําตําบลผักตบ    กรรมการ 
                      ผูแทนหนวยงาน  
               



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ระหวางเดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564 
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                 8.   นางสาวถกลสุข วัจนสุนทร      กรรมการ  
   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      
                  9. นางสาวสุพัตรา บุญยู                กรรมการ 
                      ผูอํานวยการกองคลัง  
                 10. นายบุญมี โพธิ์ศรี                    กรรมการ 
                       ผูทรงคุณวุฒิ 
                 11. นายมานพ สิงหสาธร                 กรรมการ 
                       ผูทรงคุณวุฒ ิ

     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร 

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 ขอ 30  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 
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                     (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปก 
ครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนท่ีไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจท่ีไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคดานใดบาง ท่ีทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
ตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564 
เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลท่ี
เขาใจไดงาย 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

   ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          1.1 วิสัยทัศน 
          เทศบาลตําบลผักตบ ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ 
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอน ถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 
                        “ตําบลนาอยู ผูคนนารัก อนุรักษธรรมชาติ พัฒนาการลงทุน สนับสนุนการทองเท่ียว” 
    

      คําขวัญ 

      วัดสระมณีแหลง พุทธรรม  เลิศลํ้างานประเพณี ของดี ถิ่นโบราณ 

              หนองหานแหลงทองเท่ียว  เช่ียวชาญงานโอท็อป” 
 

          1.2 ยุทธศาสตร 
1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการเกษตร 
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตท่ีดี 
4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

          6.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบรูณาการและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 

          1.3 เปาประสงค 
1. เปนแหลงผลิตสินคาโอท็อป 
2. เปนสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีความเปนธรรมชาติ  
    มีโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมท่ีดี 
3.  คุณภาพชีวิตของประชาชนอยูในเกณฑดี  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  มีการบริการ 
    สาธารณสุขท่ีท่ัวถึง 
4. เปนแหลงคาขายสินคา OTOP  ทําใหมีเงินหมุนเวียนตลอดท้ังป 
5. มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัย  มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
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          1.4 ตัวช้ีวัด 
1. รายไดของประชากรเพ่ิมข้ึน 
2.  ปริมาณขยะและน้ําเสียลดลง  มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
3.  รอยละของผูดอยโอกาสลดลง  คุณภาพชีวิตของประชาชนอยูดีมีสุข 
4.  รอยละการลักขโมย  และผูบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง 
 
 

          1.5 คาเปาหมาย 
1. รายไดของประชากรเพ่ิมข้ึน 
2.  ปริมาณขยะและน้ําเสียลดลง  มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
3.  รอยละของผูดอยโอกาสลดลง  คุณภาพชีวิตของประชาชนอยูดีมีสุข 
4.  รอยละการลักขโมย  และผูบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง 

          2.6  กลยุทธ 
   เทศบาลตําบลผักตบ  ไดกําหนดยุทธศาสตรและแผนงาน เปนกรอบและแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
      1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบ

คมนาคมใหมีความสะดวก 

1.2 การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขต

ระบบไฟฟาและน้ําประปา 

1.3  การกอสราง ขุดลอก ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือ

การอุปโภคและการเกษตร 

1.4  การกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศน 

 

 

 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม    
การเกษตร 

2.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการประกอบอาชีพและสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
2.2  แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดาน
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว 
2.3  แนวทางการพัฒนาทักษะฝมือและคุณภาพ
ของสินคาภายใตภูมิปญญาและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและสงเสริมดานการตลาด 
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสุข
มูลฐาน 
3.2  แนวทางการพัฒนาชวยเหลือดานสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะหแกเด็กยากจนผูติดเชื้อเอดส  
คนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม 
3.3 แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
3.4  แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

4.1  แนวทางการพฒันาและสงเสริมการทองเที่ยว 
4.2  แนวทางการพฒันาการสงเสริมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.3  แนวทางการพฒันาดานการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 
 4.4  แนวทางการพฒันาดานการกําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลแบบยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 
 

5.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาท่ี
ทันสมัย 
 5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  กิจกรรมและ
วันรัฐพิธีสําคัญตางๆ 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  6.1  แนวทางการพฒันา/ปรับปรุงอาคารสาํนักงาน 

วัสดุอุปกรณ  และทรัพยสิน 
6.2  แนวทางการพฒันาทองถ่ินแบบบูรณาการ
รวมกับ อปท.และทุกภาคสวน 
6.3  แนวทางพฒันาการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสาร 
6.4  แนวทางการพฒันาการสงเสริมศักยภาพของ
ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  
ลูกจาง เพื่อปรับกระบวนทัศนและเสริมสราง
ศักยภาพความเขมแข็งของหนวยงาน 
6.5  แนวทางการพฒันาการบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพรวดเร็ว ครบวงจรเพื่อใหบริการประชาชน
แบบองครวมและตอเนื่อง และสงเสริมการบริการ
ประชาชนแบบ One Stop Service 
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2.6 กลยุทธ 
1. กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2  กลยุทธการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมการเกษตร 
3. กลยุทธการพัฒนาดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4.  กลยุทธการพัฒนาดานการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
6.  กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงานจัดการแบบบูรณาการ 
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สวนท่ี 3 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 

 

 
แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :    เทศบาลตําบลผักตบ  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เทศบาลตําบลผักตบ อําเภอหนองหาน  อุดรธานี 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน  
         ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
          ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 

 
  

สรุป 
โครงการท่ีดําเนินการ  129  โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561-2565) ป 2564   383  โครงการ 
คิดเปนรอยละ     129  x  100 =     33.68% 
        383 
โครงการท่ีมีในขอบัญญัติงบประมาณ  ป 2564   165  โครงการ 
คิดเปนรอยละ     129  x  100 =      78.18% 
                            165 
 
 
 
        

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

39 10.18 - - 3 0.78 - - - - 42 11.56 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
สงเสรมิการเกษตร 

2 0.52 -  - -  - - - - 2 0.52 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

13 3.39 - - 6 1.56 - - - - 19 4.95 

4.ยุทธศาสตรดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

46 12.01 - - 9  2.34 - - - - 55 14.35 

5.ยุทธศาสตรดานการศึกษาและ
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

20 5.22 - - 18 4.69     38 9.91 

6.ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 

9 2.34 - - - - - - - - 9 2.34 

รวม 129 33.66 - - 36 9.37 - - - - 165 43.63 
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4. การเบิกจายงบประมาณ ป 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณอนุมัติ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบปกติ รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

4,194,600 
โอนเพิ่ม1,052,951.57 

 
4,943,920.57 

94.21 
 

4,943,920.57 
94.21 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และสงเสรมิการเกษตร 50,000 25,250 50.50 25,250 50.50 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

340,000 204,548 

 
 

60.16 204,548 

 
 

60.16 

4.ยุทธศาสตรดานการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

415,000 
โอนเพิ่ม260,000 617,650 

 
 

100 617,650 

 
 

100 

5.ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการแบบบูรณา
การ 

                 545,000 
        โอนเพิ่ม200,800 600,828 

 
85.73 600,828 

 
85.73 

รวม 7,058,351.57 6,392,196.57    
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5. โครงการท่ีดําเนนิการแลวเสร็จ 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถมดินบริเวณขางบานพักขาราชการ 80,000 80,000  

2. โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารเอนกประสงคเทศบาลตําบลผัก
ตบ 

350,000  โอนลด 
59,000 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนาฮัง หมูท่ี 5 ไป
ปาชาจีน 

244,100 242,300 โอนลด 
 1,800 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานกะพ้ี หมูท่ี 7 จาก
บานนายบุญสงคนฉลาด - ขางรีสอรท 

168,000 168,000  

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปากาว หมูท่ี 12 ขาง
โรงเรียนบานปากาว 

218,400 218,400  

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปากาว หมูท่ี 6 จาก
บานนายคะนองศักดิ์  ศรีอุดร - บานนายสมปอง 

56,000 56,000  

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปากาว หมูท่ี 6 จาก
บานนายสุวรรณบุตรวงค - บานนายยอด ปองแกว 

252,000 252,000  

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานผักตบ หมูท่ี 1 จาก
บานนายทองใส จันทรอัมพร - บานนางเครือสุวรรณ ใจแกว 

136,600 135,400 โอนลด 1,200 

9. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองกุง หมูท่ี 8 จากหอถังประปา-
สวนนายประสพ บุษราคัม 

 281,000 โอนตั้งจายเปน
รายการใหม 

   10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองบัว หมูท่ี 3 จาก
บานนายวีระชัย  เปลือยหนองแข - สามแยกทางไปหวยคําพุ 

254,800 249,800 โอนลด 
5,000 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแหว หมูท่ี 9 
จากบานนายสมพร ชัยลือชา - ถนนลาดยางบานหนองแหว 

38,000 38,000  

12. โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองกุง หมูท่ี 8 ถนนเสนหวยบาก 
ไปปาชาจีน 

150,600 150,600  

13. 
 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานผกัตบ หมูท่ี 1 จากประตูสวนนาย
นิวัฒน สุวรรณพิศ -แยกนานายนิยม เสนาภักดี 

41,300 41,300  

14. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผักตบ หมูท่ี 
1 จากบานนางสอนใจสีดากุล - บานนางรุจ ีชานนตรี 

178,600 178,600  
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
15. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผักตบ หมูท่ี 

10 ขางโรงเรียนบานผักตบ 
275,000 275,000  

16. 
 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผักตบ หมูท่ี 
13 จากบานนายดาว  พันพินิจ – บานนางคํานาง  แกวหาด ี

        116,000 โอนตั้งจายเปน
รายการใหม 

17. 
 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผักตบ หมูท่ี 
2 จากบานนายศาสตรตรา โคตรชาลี - บานนายบุญหลัก  
ชาอามาตย 

237,500 232,800 โอนลด 4,700 

18. 
 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกอบง 
หมูท่ี 4 จากบานนางบังอร ลากลาง - บานนางพรพิรุณ  
พลลาภ 

302,500 302,500  

19. 
 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแคน 
หมูท่ี 11 จากบานนายฉลอง คุริมา - นายสม พิมพบุญ 

189,700 189,700  

20. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผักตบ หมูท่ี 
13 จากบานนายวันชัยรสดี - บานนางสนธยา โมลิชาต ิ

64,600 64,600  

21. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผักตบ หมูท่ี 
13 จากบานนายสุพจนใตชมภู - บานนายรักเดียว วงคคําพระ 

117,500 117,500  

22. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานผักตบ หมูท่ี 2  
สายทางจากนานายเชิดชัย โคตรชาลี -นานายสุด ศรีไชโยรักษ 

60,500 60,500  

23. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองแหวหมูท่ี 9  
จากถนนลาดยางบานหนองแหว -นานางวิเชียร สัตยศร ี

28,900 28,900  

24. โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากสามแยกบอขยะเกา  
– นานางบุญทัน  ศาลาคํา หมูท่ี 8 

 85,900 โอนตั้งจายเปน
รายการใหม 

25. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  บานผักตบ หมูท่ี 13 จากถนนบานผัก
ตบ น้ําเท่ียง – นานายสมศักดิ์ จันทรเสนา 

 69,000 โอนตั้งจายเปน
รายการใหม 

26. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองกุงหมูท่ี 8  
เสนทางสามแยกบอนไก - เสนทางบอขยะเกา 

85,900  โอนลด  

85,900 

27. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก บานผักตบหมูท่ี 13  
จากบานนายรักเดียว วงคคําพระ -บานนายดาว พันพินิจ 

116,800 116,800  

28. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตบานหนองแหว หมูท่ี 9 
จากบานนางจันทรมี จันดี - หนาวัดโพธิ์ศรีสวางธรรมาราม 

130,800 130,800  
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
29. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานปากาวหมูท่ี 12  

จากนางบุญโฮม โฮมฟต – นายบุญมี  โอชารส 
15,000 15,309.22 โอนเพ่ิม 

309.22 

  30. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานกะพ้ี หมูท่ี 7 
จากสามแยกศาลาประชาคม – รร.บานกะพ้ี  

45,000  โอนลด 
45,000 

31. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานผักตบหมูท่ี 1 จากบานนาย
ยุทธศาสตร วงศคําพระ -บานนายณรงค สิงหสาธร 

60,000 34,073.88 โอนลด 
20,000 

32. โครงการติดตั้งไฟฟาสวางสาธารณะ บานผักตบ  
หมูท่ี 13 

14,000 18,037.30 โอนเพ่ิม 
4,037.30 

33. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะบานดอนแคน หมูท่ี 11 
โคมไฟ 7 ชุด 

38,500 35,619.47  

34. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะบานกะพ้ี หมูท่ี 7 พาด
สาย ยาว 550 เมตรจากสามแยกศาลาประชาคม – รร.บานกะพ้ี
พรอมโคมไฟ 8 ชุด 

86,000 63,549.27 โอนลด
17,058.50 

35. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะบานหนองแหว หมูท่ี 9 
พาดสาย จากหมอแปลง - หอประปาใหม ยาว 600 เมตร พรอม
โคมไฟ 4 ชุด 

22,000 34,886.90 โอนเพ่ิม 
12,886.90 

36. โครงการปกเสาแซมไลน บานปากาว หมูท่ี 12 
สี่แยกบานนายทองดี โอชารส 

5,000 4,870.82  

37. โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมูท่ี 10 จากบานนางนงเยาว อยูสุข-
บานนางมุกดา สิงหสาธร 

45,000  โอนลด 
45,000 

38. โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมูท่ี 12 จากบานนางสมพร คําแพง
ราช-นายฉลอง โอชารส 

15,000 15,330.24 โอนเพ่ิม 
330.24 

39. โครงการติดตั้งไฟฟาสวางหมูท่ี 5 พาดสาย ยาว 360 เมตร (จาก
สามแยกศาลาประชาคม-หนาวัด) โคมไฟ 8 ชุด 

71,000 67,170.27  

รวม 4,194,600   

 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร  

1. โครงการ “รักน้ํา รักปา รักแผนดิน” ๓๐,๐๐๐ 18,760 โอนต้ังจาย
รายการใหม 

2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ๒๐,๐๐๐ 
 

6,490 โอนลด
11,400 

รวม 50,000   
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม  

1. การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 40,000  โอนลด
40,000 

2. โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 20,000  
โอนลด
20,000 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส 20,000 9,916 
 

โอนลด
9,800 
 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 20,000 6,500 
 

โอนลด 
13,500 

5. โครงการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายและการคุมครอง
พิทักษสิทธิสตร ี

10,000  โอนลด
10,000 

6. โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000  โอนลด
10,000 

7. โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร 20,000  โอนลด
20,000 

8. โครงการเสริมสรางศักยภาพบทบาทสตรีในพ้ืนท่ีตําบลผักตบ 10,000  โอนลด
10,000 

9. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ๗๐,๐๐๐ 68,650 โอนลด
500 

10. อุดหนุนตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองทองถ่ิน 

   20,000 20,000  

11. อุดหนุนตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับท่ีทําการ
ปกครองอําเภอหนองหาน 

50,000 50,000  

12. อุดหนุนตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยท่ีทําการ
ปกครองอําเภอหนองหาน 

20,000 20,000  

13. โครงการฝกอบรมใหความรู 
เก่ียวกับอัคคีภัย การดับเพลิง และวิธีปองกันและแกไขปญหาเหตุสา
ธารณภัยตางๆ ในสํานักงานเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 29,482  

รวม ๓๔o,ooo   
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

1. โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 Rs 15,000 11,000 โอนลด 
 4,000 

2. โครงการตลาดนาซ้ือ 10,000 
 

โอนลด 
10,000 

3. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 60,000 36,710  
4. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 20,000 

 
โอนลด 
20,000 

5. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ 

50,000 49,940 
 

 

6. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานกะพ้ี หมูท่ี 7 

13,980 13,980  

7. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานดอนแคน หมูท่ี 11 

13,980 13,980  

8. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานนาฮัง หมูท่ี 5 

13,980 13,980  

9. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานปากาว  หมูท่ี 12 

13,980 13,980  

10. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานปากาว  หมูท่ี 6 

13,980 13,980  

11. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานผักตบ หมูท่ี 1 

13,980 13,980  

12. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานผักตบ  หมูท่ี 10 

13,980 13,980  

13. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานผักตบ  หมูท่ี 13 

13,980 13,980  
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

14. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานผักตบ หมูท่ี 2 

13,980 13,980  

15. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานหนองกุง  หมูท่ี 8 

13,980 13,980  

16. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานหนองบัว  หมูท่ี 3 

13,980 13,980  

17. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานหนองแหว หมูท่ี 9 

13,980 13,980  

18. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บานหนองกอบง หมูท่ี 4 

13,980 13,980  

19. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบานดอนแคน หมูท่ี 11 

2,420 2,420  

20. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบานปากาว หมูท่ี 12 

2,420 2,420  
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

21. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบานผักตบ หมูท่ี 13 

2,420 2,420  

22. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบานผักตบ หมูท่ี 2 

2,420 2,420  

23. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบานหนองกุง  หมูท่ี 8 

2,420 2,420  

24. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบานหนองแหว หมูท่ี 9 

2,420 2,420  

25. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบาน
นาฮัง หมูท่ี 5 

2,420 2,420  

26. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบาน
ปากาว หมูท่ี 6 

2,420 2,420  

27. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบาน
หนองกอบง  หมูท่ี 4 

2,420 2,420  

28. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบานกะพ้ี หมูท่ี 7 

2,420 2,420  
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

29. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบาน
หนองบัว หมูท่ี 3 

2,420 2,420 

 

30. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบาน
ผักตบ หมูท่ี 1 

2,420 2,420 

 

31. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของบาน
ผักตบ หมูท่ี 10 

2,420 2,420 

 

32. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานปากาว หมูท่ี 12 

3,600 3,600 
 

33. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานปากาว หมูท่ี 6 

3,600 3,600 
 

34. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานผักตบ หมูท่ี 1 

3,600 3,600 
 

35. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานผักตบ หมูท่ี 10 

3,600 3,600 
 

36. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานผักตบ หมูท่ี 2 

3,600 3,600 
 

37. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานผักตบ หมูท่ี 13 

3,600 3,600 
 

38. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานผักตบ หมูท่ี 8 

3,600 3,600 
 

39. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานหนองบัว หมูท่ี 3 

3,600 3,600 
 

40. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานหนองแหว หมูท่ี 9 

3,600 3,600 
 

41. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานหนองกอบง หมูท่ี 4 

3,600 3,600 
 

42. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานกะพ้ี หมูท่ี 7 

3,600 3,600 
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ลําดับท่ี                                ช่ือโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

43. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานดอนแคน หมูท่ี 11 

3,600 3,600 
 

44. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ของบานนาฮัง  หมูท่ี 5 

3,600 3,600 
 

45. โครงการโรงพยาบาลสนามศูนยฮักแพงไทหนองหานระดับอําเภอ 
เทศบาลตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ี

- 240,000 โอนเพ่ิม 
240,000 

46. โครงการขอรับเงินอุดหนุนสงเสริมปองกันโรคและอํานวยความ
สะดวกใหประชาชนเขาถึงบริการปฐมภูมิ อําเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี เพ่ืออุดหนุนใหกับท่ีทําการปกครอง อําเภอหนอง
หาน 

- 20,000 
โอนเพ่ิม

20,000 

 รวม 415,000   

 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

1.  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแขงขันทักษะทาง
วิชาการ 

๒o,ooo 
 

โอนลด20,000 

2. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการบุคลากรทาง
การศึกษา 

30,000 
 

โอนลด30,000 

3. โครงการประชุมผูปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก  
10,000 

 
โอนลด
10,000 

4. โครงการสายใยรักแมและลูกผูกพัน 20,000  โอนลด20,000 

5. โครงการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000 
 

โอนลด
10,000 

6. โครงการปรับปรุงตอเติมดานหนา ศพด.บานหนองกุง ๕o,ooo  โอนลด50,000 

7. โครงการกอสรางรั้ว ศพด.เทศบาลตําบลผักตบ 100,000  
โอนลด
100,000 

8. โครงการกอสรางอางลางมือในโรงอาหารศพด.ทต.ผักตบ (ขนาด
ยาว ๖ ม.กวาง ๔o ซม.สูง ๖o ซม.) 

40,000 
 

โอนลด40,000 

9. โครงการจัดทําปายชื่อ ศพด.เทศบาลตําบลผักตบ จํานวน ๑ ปาย 14,000  โอนลด14,000 

10. โครงการจัดทําปายชื่อ ศพด.บานปากาว  จํานวน  ๑ ปาย 12,000  โอนลด12,000 

11. โครงการจัดทําปายชื่อศพด.บานหนองกุง  จํานวน ๑ ปาย 12,000  โอนลด12,000 
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ลําดับท่ี                                 ช่ือโครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

12. โครงการจัดทําปายชื่อ ศพด.บานหนองบัว 12,000  โอนลด12,000 

13. เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ๒,๓00,000 2,135,120  

14. โครงการประเพณีลอยกระทง 100,000  
โอนลด
100,000 

15. โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตําบลผักตบ 100,000  
โอนลด
100,000 

16. โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 20,000  โอนลด20,000 

17. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตําบลผักตบ 15,000  
โอนลด 
15,000 

18. โครงการประกวดขับรองสรภัญญะ 20,000  โอนลด20,000 

19. อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแหงาน
ประเพณีประจําปทุงศรีเมืองฯ 

20,000 
 

โอนลด20,000 

20. อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแหในงานมรดก
โลกบานเชียงใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอหนองหาน 

100,000 
 

โอนลด
100,000 

                                        รวม 3,005,000   

 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  

1. โครงการจัดงานและกิจกรรมของเทศบาลตําบลผักตบ 15,000 1,500 โอนลด13,500 

2. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง 400,000 599,328 โอนเพ่ิม
200,800 
โอนลด1,000 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 50,000  โอนลด50,000 

4. โครงการวันเทศบาล 15,000  โอนลด15,000 

5. โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 10,000 
 

โอนลด
10,000 

6. โครงการสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันท 10,000 
 

โอนลด
10,000 

7. อุดหนุนตามโครงการปกปองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวัน
สําคัญของชาติและงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน 

10,000 
 

โอนลด
10,000 

8. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 15,000  โอนลด15,000 

9. โครงการปรับปรุงแผนท่ีและทะเบียนทรัพยสนิ 20,000  โอนลด20,000 

                                          รวม ๕๔๕,ooo   
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6. โครงการท่ีไมไดดําเนนิการ  

 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

หมายเหตุ 

1. โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000 โอนลด10,000 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 50,000 โอนลด50,000 
3. โครงการวันเทศบาล 15,000 โอนลด15,000 
4. โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 10,000 โอนลด10,000 
5. โครงการสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันท 10,000 โอนลด10,000 
6. อุดหนุนตามโครงการปกปองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวัน

สําคัญของชาติและงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน 
10,000 โอนลด10,000 

7. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี    15,000 โอนลด15,000 
8. โครงการปรับปรุงแผนท่ีและทะเบียนทรัพยสนิ 20,000 โอนลด20,000 
9.  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแขงขันทักษะทาง

วิชาการ 

20,000 โอนลด20,000 

10. โครงการประชุมผูปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก  
10,000 โอนลด10,000 

11. โครงการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 โอนลด10,000 

12. โครงการสายใยรักแมและลูกผูกพัน 20,000 โอนลด20,000 
13. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการบุคลากรทาง

การศึกษา 
30,000 โอนลด30,000 

14. โครงการปรับปรุงตอเติมดานหนา ศพด.บานหนองกุง 50,000 โอนลด50,000 
15. โครงการกอสรางรั้ว ศพด.เทศบาลตําบลผักตบ 100,000 โอนลด100,000 
16. โครงการกอสรางอางลางมือในโรงอาหารศพด.ทต.ผักตบ (ขนาด

ยาว ๖ ม.กวาง ๔o ซม.สูง ๖o ซม.) 
40,000 โอนลด40,000 

17. โครงการจัดทําปายชื่อ ศพด.เทศบาลตําบลผักตบ จํานวน ๑ ปาย 14,000 โอนลด14,000 
18. โครงการจัดทําปายชื่อ ศพด.บานปากาว  จํานวน  ๑ ปาย 12,000 โอนลด12,000 
19. โครงการจัดทําปายชื่อศพด.บานหนองกุง  จํานวน ๑ ปาย 12,000 โอนลด12,000 
20. โครงการจัดทําปายชื่อ ศพด.บานหนองบัว 12,000 โอนลด12,000 
21. โครงการตลาดนาซ้ือ 10,000 โอนลด10,000 
22. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 20,000 โอนลด20,000 
23. การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 40,000 โอนลด40,000 
24. โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 20,000 โอนลด20,000 
25. โครงการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายและการคุมครอง

พิทักษสิทธิสตร ี
10,000 โอนลด10,000 
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6. โครงการท่ีไมไดดําเนนิการ  

 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

หมายเหตุ 

26. โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร 20,000 โอนลด20,000 
27. โครงการเสริมสรางศักยภาพบทบาทสตรีในพ้ืนท่ีตําบลผักตบ 10,000 โอนลด10,000 
28. โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตําบลผักตบ 100,000 โอนลด100,000 
29. โครงการประกวดขับรองสรภัญญะ 20,000 โอนลด20,000 
30. โครงการประเพณีลอยกระทง 100,000 โอนลด100,000 
31. โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 20,000 โอนลด20,000 
32. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตําบลผักตบ 15,000 โอนลด15,000 
33. อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแหในงานมรดก

โลกบานเชียงใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอหนองหาน 
100,000 โอนลด100,000 

34. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองกุงหมูท่ี 8  
เสนทางสามแยกบอนไก - เสนทางบอขยะเกา 

85,900 โอนลด85,900 

35. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานกะพ้ี หมูท่ี 7 
จากสามแยกศาลาประชาคม – รร.บานกะพ้ี  

45,000 โอนลด45,000 

36. โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมูท่ี 10 จากบานนางนงเยาว อยูสุข-
บานนางมุกดา สิงหสาธร 

45,000 โอนลด45,000 

 รวม 1,130,900  
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สวนท่ี  3  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการตองใช

เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา 
 3. ไดรับงบประมาณลาชา 
 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 
 ขอเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตอไป 
 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถควบคุม
ได 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 
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สวนท่ี 4 
การติดตามในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล(e-plan) 

   
       ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหาร
ทองถ่ิน  เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ิน 
มีสวนรวม ประกอบดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล ตอสภา
ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให
เปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เทศบาลตําบลผักตบ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการดําเนินงาน 
รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลผักตบ  
 

      เทศบาลตําบลผักตบ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการท่ี
บัญญัติไว ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป และไดดําเนินการตามแผนงานของ ทต.และลง
ขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล ดังนี้  
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รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจําเดือน กนัยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลผกัตบ 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย 

 

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมติั 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผกูพนั 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม  - 300,000.00 0.00 21,682.93 0.00 146,529.00 131,788.07 

งบกลาง งบกลาง เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน  - 10,000.00 1,490.00 0.00 0.00 11,290.00 200.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยงัชพีผูส้งูอาย ุ  - 10,734,000.00 0.00 0.00 0.00 10,196,200.00 537,800.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยงัชพีความพกิาร  - 2,745,600.00 0.00 0.00 0.00 2,567,200.00 178,400.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส ์  - 108,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 30,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงนิสาํรองจ่าย  - 200,000.00 20,000.00 86,000.00 0.00 132,210.00 1,790.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
 คา่บํารงุสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแหง่

ประเทศไทย 
60,000.00 0.00 22,800.00 0.00 37,158.94 41.06 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
 เงนิสมทบระบบ

หลกัประกนัสขุภาพใน

ระดบัทอ้งถิน่ 
180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงนิชว่ยพเิศษ  - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) (ยกเลกิ)  - 460,000.00 230,000.00 0.00 0.00 690,000.00 0.00 

 รวมหมวดงบกลาง 14,827,600.00 251,490.00 130,482.93 0.00 14,038,587.94 910,019.13 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  - 695,520.00 0.00 144,718.00 0.00 550,802.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  - 120,000.00 0.00 25,916.00 0.00 94,084.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก  - 120,000.00 0.00 25,916.00 0.00 94,084.00 0.00 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ระหวางเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 หนา 26 

   
 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล 
 

- 198,720.00 0.00 50,783.00 0.00 147,937.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการสภาองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

- 1,490,400.00 0.00 283,103.00 0.00 1,207,297.00 0.00 

 รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640.00 0.00 530,436.00 0.00 2,094,204.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่  - 3,488,360.00 0.00 0.00 0.00 3,374,820.00 113,540.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่  - 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิประจําตําแหน่ง  - 270,000.00 0.00 0.00 0.00 186,000.00 84,000.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  - 2,104,440.00 0.00 100,000.00 0.00 1,874,005.00 130,435.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  - 228,000.00 0.00 0.00 0.00 209,516.00 18,484.00 

งานบรหิารงานคลงั เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่  - 1,553,400.00 87,686.00 0.00 0.00 1,633,356.43 7,729.57 

งานบรหิารงานคลงั เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่  - 21,300.00 0.00 6,900.00 0.00 14,340.00 60.00 

งานบรหิารงานคลงั เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิประจําตําแหน่ง  - 78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 

งานบรหิารงานคลงั เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  - 609,120.00 0.00 0.00 0.00 609,120.00 0.00 

การรกัษาความสงบภายใน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่  - 767,000.00 0.00 0.00 0.00 733,860.00 33,140.00 

การรกัษาความสงบภายใน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิประจําตําแหน่ง  - 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

การรกัษาความสงบภายใน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  - 160,000.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 6,700.00 

การรกัษาความสงบภายใน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  - 18,000.00 0.00 0.00 0.00 6,120.00 11,880.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
- 1,704,240.00 2,000.00 20,000.00 0.00 1,685,880.00 360.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิวทิยฐานะ  
- 42,000.00 80,000.00 2,000.00 0.00 119,000.00 1,000.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
- 1,063,440.00 0.00 20,000.00 0.00 1,038,854.00 4,586.00 
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งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  
- 40,260.00 0.00 0.00 0.00 34,522.00 5,738.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
- 346,560.00 0.00 2,000.00 0.00 264,000.00 80,560.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่  
- 11,640.00 0.00 0.00 0.00 8,730.00 2,910.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
- 170,784.00 2,000.00 0.00 0.00 172,464.00 320.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเคราะห์ เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
- 359,400.00 0.00 0.00 0.00 359,400.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
- 1,401,860.00 0.00 540,000.00 0.00 641,190.00 220,670.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่  
- 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิประจําตําแหน่ง  
- 78,000.00 0.00 50,000.00 0.00 17,500.00 10,500.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
- 792,240.00 0.00 100,000.00 0.00 650,880.00 41,360.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  
- 36,000.00 0.00 10,000.00 0.00 12,000.00 14,000.00 

 รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 15,458,044.00 171,686.00 850,900.00 0.00 13,978,857.43 799,972.57 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  - 300,000.00 714,004.00 0.00 0.00 3,000.00 1,011,004.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ตอบแทน คา่เบี้ยประชมุ  - 0.00 13,262.00 0.00 0.00 13,125.00 137.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  - 5,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น  - 118,800.00 0.00 0.00 0.00 118,800.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร  - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 3,800.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร  - 10,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,300.00 1,700.00 
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การรกัษาความสงบภายใน คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
- 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 34,300.00 15,700.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น  
- 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร  
- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมหมวดคา่ตอบแทน 660,800.00 727,266.00 152,000.00 0.00 184,725.00 1,051,341.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 

- 338,026.30 0.00 0.00 0.00 338,026.30 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร 220,000.00 98,000.00 0.00 0.00 316,644.00 1,356.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร  - 50,000.00 0.00 10,000.00 0.00 31,400.00 8,600.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 คา่ใชจ้่ายในการ

เดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร 

100,000.00 63,900.00 53,462.00 0.00 106,538.00 3,900.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการสรา้งความ

สามคัคปีรองดอง และ

สมานฉันท์ 
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 คา่ใชจ้่ายในการจดังาน

และกจิกรรมต่างๆของ

เทศบาล 
15,000.00 0.00 13,500.00 0.00 1,500.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 

โครงการวนัเทศบาล 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 คา่ใชจ้่ายสาํหรบัการ

เลอืกตัง้ 400,000.00 200,800.00 1,000.00 0.00 599,328.00 472.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรของ

เทศบาลตําบลผกัตบ 
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการสง่เสรมิการ

ปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย 
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ใชส้อย คา่บํารงุรกัษาและซอ่มแซม  - 30,000.00 101,700.00 0.00 60,010.00 59,576.75 12,113.25 

งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร 20,000.00 0.00 14,114.00 0.00 5,886.00 0.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 คา่ใชจ้่ายในการ

เดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัร 
50,000.00 0.00 33,250.00 0.00 16,750.00 0.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 โครงการจดัเกบ็ภาษี

เคลือ่นที ่ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการปรบัปรงุแผน

ทีแ่ละทะเบยีน

ทรพัย์สนิ 
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย คา่บํารงุรกัษาและซอ่มแซม  - 20,000.00 0.00 19,500.00 0.00 500.00 0.00 

การรกัษาความสงบภายใน คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร 446,400.00 0.00 0.00 0.00 433,200.00 13,200.00 

การรกัษาความสงบภายใน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 คา่ใชจ้่ายในการ

เดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

การรกัษาความสงบภายใน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการป้องกนัและ

ลดอุบตัเิหตุทางถนน

ในชว่งเทศกาลสาํคญั 
70,000.00 0.00 500.00 0.00 68,650.00 850.00 

การรกัษาความสงบภายใน คา่ใชส้อย คา่บํารงุรกัษาและซอ่มแซม  - 50,000.00 0.00 27,850.00 0.00 22,150.00 0.00 

งานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการฝึกอบรมให้

ความรูเ้กีย่วกบั

อคัคภียั การดบัเพลงิ 

และวธิกีารป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาเหตุสา

ธารณภยัต่าง ๆ ใน

สาํนกังานเทศบาลและ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,482.00 518.00 
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งานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั คา่ใชส้อย คา่บํารงุรกัษาและซอ่มแซม  
- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 45,240.00 4,760.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการสนบัสนุน

คา่ใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศกึษา 
1,468,700.00 0.00 100,000.00 0.00 1,211,140.00 157,560.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการจดั

นทิรรศการแสดงผล

งานและแขง่ขนัทกัษะ

ทางวชิาการ 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการประชมุ

ผูป้กครอง 

คณะกรรมการบรหิาร

บรหิารศนูย์พฒันาเดก็

เลก็ 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 โครงการสายใยรกัแม่

และลกูผูกพนั 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการเรยีนรูห้ลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการอบรมเพิม่

ประสทิธภิาพการ

ปฏบิตัริาชการ

บุคลากรทางการศกึษา 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ใชส้อย คา่บํารงุรกัษาและซอ่มแซม  
- 20,000.00 0.00 6,000.00 0.00 13,900.00 100.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการรณรงค์คดั

แยกขยะ ตามหลกั 

3R 
15,000.00 0.00 4,000.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 

โครงการตลาดน่าซือ้ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการป้องกนัโรค

และควบคมุโรคพษิ

สนุขับา้ 
60,000.00 0.00 0.00 0.00 36,710.00 23,290.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย  โครงการป้องกนัและ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งานสาธารณสขุอืน่ๆ อืน่ ๆ ควบคุมโรคตดิเชือ้

ไวรสั โคโรนา 2019 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการรณรงค์

ป้องกนัและควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออกในเขต

เทศบาลตําบลผกัตบ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,940.00 60.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 คา่ใชจ้่ายในการ

เดนิทางไปราชการ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ใชส้อย คา่บํารงุรกัษาและซอ่มแซม  
- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 36,800.00 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แขง็ชุมชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิาร

และผูด้อ้ยโอกาส 
20,000.00 0.00 9,800.00 0.00 9,916.00 284.00 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แขง็ชุมชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการจดักจิกรรม

พฒันาคณุภาพชวีติ

เดก็และเยาวชน 
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แขง็ชุมชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการสง่เสรมิ

พฒันาสตรแีละ

ครอบครวั 
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แขง็ชุมชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการสง่เสรมิ

สนบัสนุนพฒันาการ

ประกอบอาชพีของ

ราษฎร 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แขง็ชุมชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 โครงการพฒันา

คณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 20,000.00 0.00 13,500.00 0.00 6,500.00 0.00 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แขง็ชุมชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการสง่เสรมิความ

เสมอภาคระหวา่งหญงิ

ชายและการคุม้ครอง

พทิกัษ์สทิธสิตร ี

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แขง็ชุมชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพบทบาทสตรี

ในพืน้ทีต่ําบลผกัตบ 
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ระหวางเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 หนา 32 

   
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แขง็ชุมชน คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการจดัประชุม

ประชาคมเพือ่จดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานกฬีาและนันทนาการ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 โครงการแขง่ขนักฬีา

สมัพนัธ์ตําบลผกัตบ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 โครงการประเพณวีนั

ลอยกระทง 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการสง่เสรมิการ

เรยีนรูภู้มปัิญญา

ทอ้งถิน่ 
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรมของ

เทศบาลตําบลผกัตบ 
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 โครงการประกวดขบั

รอ้งสรภญัญะ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 

 โครงการอนุรกัษ์

พนัธกุรรมพชือนั

เนื่องมาจาก

พระราชดํารฯิ 

20,000.00 0.00 11,400.00 0.00 6,490.00 2,110.00 

งานสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อืน่ ๆ 
 โครงการ รกัน้ํา รกัป่า 

รกัแผ่นดนิ. 30,000.00 0.00 0.00 0.00 18,760.00 11,240.00 

 รวมหมวดคา่ใชส้อย 4,318,126.30 464,400.00 992,876.00 60,010.00 3,452,427.05 277,213.25 

งานบรหิารทัว่ไป คา่วสัดุ วสัดุสาํนกังาน  - 160,000.00 40,000.00 0.00 0.00 199,827.00 173.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ  - 5,000.00 20,000.00 0.00 0.00 22,168.00 2,832.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั  - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 35,189.00 4,811.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง  - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 8,495.00 1,505.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่  - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 17,100.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่วสัดุ วสัดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  - 200,000.00 0.00 0.00 0.00 187,700.00 12,300.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์  - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 70,317.00 29,683.00 
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งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดุสาํนกังาน  - 100,000.00 14,000.00 0.00 0.00 113,997.55 2.45 

งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์  - 80,000.00 0.00 16,786.00 0.00 63,214.00 0.00 

การรกัษาความสงบภายใน คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่  - 10,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 4,500.00 

การรกัษาความสงบภายใน คา่วสัดุ วสัดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  - 50,000.00 21,500.00 0.00 0.00 71,270.00 230.00 

การรกัษาความสงบภายใน คา่วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์  - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,990.00 10.00 

งานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั คา่วสัดุ วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ  
- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่วสัดุ วสัดุสาํนกังาน  
- 100,000.00 8,000.00 0.00 0.00 107,569.55 430.45 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั  
- 80,223.00 0.00 0.00 0.00 78,808.00 1,415.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม) (ยกเลกิ)  
- 1,465,893.00 0.00 0.00 0.00 1,079,277.70 386,615.30 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง  
- 30,000.00 0.00 19,200.00 0.00 8,205.00 2,595.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์  
- 6,000.00 20,000.00 2,000.00 0.00 22,050.00 1,950.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์  
- 35,000.00 40,000.00 0.00 0.00 73,935.00 1,065.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั  
- 30,000.00 0.00 6,600.00 0.00 23,400.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ คา่วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์  
- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,775.00 225.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่วสัดุ วสัดุสาํนกังาน  
- 20,000.00 0.00 8,885.00 0.00 11,115.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ  
- 80,000.00 40,000.00 28,930.00 0.00 91,070.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง  
- 50,000.00 180,000.00 1,500.00 0.00 188,340.00 40,160.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่  - 20,000.00 0.00 12,689.00 0.00 7,310.30 0.70 
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เคหะและชมุชน 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่วสัดุ วสัดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  
- 50,000.00 21,500.00 0.00 0.00 71,300.00 200.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่วสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่  
- 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์  
- 15,000.00 0.00 5,000.00 0.00 9,509.00 491.00 

งานกฬีาและนันทนาการ คา่วสัดุ วสัดุกฬีา  - 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

 รวมหมวดคา่วสัด ุ 2,917,116.00 405,000.00 177,090.00 0.00 2,636,732.10 508,293.90 

งานบรหิารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า  - 300,000.00 160,000.00 0.00 0.00 448,717.91 11,282.09 

งานบรหิารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล  - 0.00 1,500.00 0.00 0.00 820.00 680.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารโทรศพัท์  - 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,233.20 266.80 

งานบรหิารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารไปรษณยี์  - 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 18,157.00 11,843.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  - 98,000.00 18,000.00 0.00 0.00 108,586.80 7,413.20 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่สาธารณูปโภค คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล  
- 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

 รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค 422,500.00 199,500.00 7,000.00 0.00 583,514.91 31,485.09 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑก์ารเกษตร  
- 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั  
- 7,990.00 0.00 0.00 0.00 7,990.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน 
 เครือ่งปรบัอากาศแบบ

แยกสว่น จํานวน 1 
เครือ่ง 

0.00 25,300.00 0.00 0.00 25,300.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน 
 จดัซือ้เกา้อี้ปฎบิตักิาร

(สดีํา) จํานวน 1 ตวั 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,700.00 100.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน  จดัซือ้ตูเ้หลก็เกบ็

เอกสาร ขนาด 2 บาน 
11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 
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(มอก.) 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน 
 จดัซือ้โต๊ะปฎบิตักิาร

พรอ้มเกา้อี้(สดีาํ) 

จํานวน 2◌ ุชดุ 
0.00 9,600.00 0.00 0.00 9,400.00 200.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน 
 โต๊ะ หมูบู่ชา หมู ่5 

แบบเรยีบ ไมส้กั 

จํานวน 1 ชดุ 
0.00 4,950.00 0.00 0.00 4,950.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ
 ชดุเครือ่งเสยีง

ประชาสมัพนัธ์ จํานวน 

1 ชดุ 
0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนิกส ์
 เครือ่งคอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊ค สาํหรบั

ประมวลผล 
0.00 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนิกส ์

 จดัซือ้เครือ่งพมิพแ์บบ

ฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงั

หมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) 

0.00 4,300.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน 
 โครงการจดัซือ้ตูเ้หลก็ 

แบบ 2 บาน 11,000.00 11,800.00 0.00 0.00 22,000.00 800.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน 
 จดัซือ้ตูเ้หลก็ แบบ 4 

ลิน้ชกั 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานบรหิารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนิกส ์  จดัซือ้คอมพวิเตอร์

สาํหรบัสาํนกังาน 0.00 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

การรกัษาความสงบภายใน คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั  จดัซือ้เครือ่งตดัหญา้

แบบขอ้แขง็ 19,000.00 0.00 2,000.00 0.00 17,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน  จดัซือ้เกา้อี้ปฏบิตักิาร 

(สดีํา ) 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน 

 จดัซือ้

เครือ่งปรบัอากาศชนดิ

ตดิผนงั (มรีะบบฟอก

อากาศ ) 

42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน  จดัซือ้โต๊ะปฏบิตักิาร

พรอ้มเกา้อี้ 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 
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งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑก์ารเกษตร 
 เพือ่จดัซือ้เครือ่งพน่

สารเคมชีนดิฝอย

ละออง สะพายหลงั 
40,000.00 0.00 1,000.00 0.00 39,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนิกส ์

 จดัซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรส์าํหรบั

งานสาํนักงาน *(จอ

แสดงภาพขนาดไม่

น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ คา่ครุภณัฑ์ คา่บํารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ ์

 รายจ่ายเพือ่ซอ่มแซม

บํารงุรกัษาโครงสรา้ง

ของครภุณัฑข์นาด

ใหญ่ซึง่ไม่รวมถงึคา่

ซอ่มบํารงุปกตหิรอืคา่

ซอ่มกลาง 

150,000.00 30,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน 
 จดัซือ้ตูเ้หลก็เกบ็

เอกสาร 2 บาน 0.00 11,800.00 0.00 0.00 11,000.00 800.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑส์าํนักงาน  จดัซือ้โต๊ะทาํงานพรอ้ม

เกา้อี้ 0.00 9,600.00 0.00 0.00 9,400.00 200.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 
 จดัซือ้รถบรรทุกดเีซล 

ขนาด 1 ตนั 575,000.00 0.00 0.00 0.00 573,000.00 2,000.00 

 รวมหมวดคา่ครุภณัฑ ์ 906,790.00 188,150.00 225,000.00 0.00 865,840.00 4,100.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 1.กอ่สรา้งรางระบาย

น้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นหนองกอบง หมูท่ ี ่

4 จากบา้นนางสายใจ 

- บา้นนายธนากร 

ขนาด 0.60 เมตร

x0.60 เมตร หนา 

0.12 เมตร ยาว 80 
เมตร เป็นเงนิ 

205000 บาท 2. 
กอ่สรา้งรางระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นผกัตบ หมู่ที ่13 
จากบา้นนางบุญเทพ 

266,000.00 0.00 0.00 0.00 266,000.00 0.00 
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บุญเกดิ - บา้นนาย

ดาว พนัพนิจิ ขนาด 

0.40x0.50x0.10 
เมตร ยาว 36 เมตร 

พรอ้มบ่อพกั 1 บ่อ 

เป็นเงนิ 71900 
บาท 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 กอ่สรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็ จากบา้น

นายธรรม จนัทรเสนา 

- บา้นนางแกว สงิหส์า

ธร บา้นดอนแคน หมูท่ ี ่

11 

153,000.00 0.00 0.00 0.00 153,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 กอ่สรา้งฝายน้ําลน้

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บรเิวณลาํหว้ยยาง

ตอนลา่ง หมูท่ ี ่6 บา้น

ป่ากา้ว 

584,000.00 0.00 0.00 0.00 584,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 กอ่สรา้งรางระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหลก็

บา้นผกัตบ หมูที ่1 
ดงันี้ - กอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี

เสรมิเหลก็ บา้นผกัตบ 

หมูท่ ี ่1 จากประตูหน้า

วดัสระมณผีา่นลงลาํ

หว้ยคาํพ ุงบประมาณ 

81800 บาท - 

กอ่สรา้งรางระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นผกัตบ หมู่ที ่1 
บรเิวณขา้โรงพยาบาล

สง่เสรมิสขุภาพตําบล

ผกัตบ งบประมาณ 

182200 บาท 

239,000.00 0.00 0.00 0.00 239,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชมุชน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค  กอ่สรา้งซุม้ประตู

ทางเขา้ตําบลผกัตบ 1,048,888.00 0.00 0.00 0.00 1,048,888.00 0.00 
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งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่ต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคาร หรอืสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ 
 โครงการปรบัปรงุต่อ

เตมิดา้นหน้า ศพด. 

บา้นหนองกงุ 
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
 โครงการกอ่สรา้งอ่าง

ลา้งมอืในโรงอาหาร

ศพด.ทต.ผกัตบ 
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
 โครงการจดัทาํป้ายชือ่

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

บา้นหนองกงุ 
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
 โครงการจดัทาํป้ายชือ่

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

บา้นป่ากา้ว 
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
 โครงการจดัทาํป้ายชือ่

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

บา้นหนองบวั 
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
 โครงการจดัทาํป้ายชือ่

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

ทต.ผกัตบ 
14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
 โครงการกอ่สรา้งรัว้

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

เทศบาลตําบลผกัตบ 
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่ถมดนิ 
 โครงการปรบัปรงุภูมิ

ทศัน์ถมดนิบรเิวณขา้ง

บา้นพกัขา้ราชการ 
80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่ต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคาร หรอืสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ 

 โครงการปรบัปรงุและ

ต่อเตมิอาคาร

เอนกประสงคเ์ทศบาล

ตําบลผกัตบ 

350,000.00 0.00 59,000.00 0.00 291,000.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นหนองกงุ หมู่ที ่8 
จากหอถงัประปา – 
สวนนายประสพ 

บุษราคมั 

0.00 281,000.00 0.00 0.00 281,000.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค  โครงการกอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี
0.00 116,000.00 0.00 116,000.00 0.00 0.00 
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เสรมิเหลก็ บา้นผกัตบ 

หมูท่ ี ่13 จากบา้น 

นายดาว พนัพนิจิ – 
บา้นนางคาํนาง แกว้

หาด ี

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการซอ่มแซม

ถนนลกูรงับา้นผกัตบ 

หมูท่ ี ่13 จากถนน

บา้นผกัตบ น้ําเทีย่ง – 
นานายสมศกัดิ ์จนัทร

เสนา 

0.00 69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการซอ่มแซม

ถนนลูกรงัเสน้ทางสาม

แยกบ่อนไก ่- เสน้ทาง

ไปบ่อขยะเกา่ หมูท่ ี ่8 

85,900.00 0.00 85,900.00 0.00 0.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี

เสรมิเหลก็ บา้นผกัตบ 

หมูท่ ี ่1 จากบา้นนาง

สอนใจ สดีากลุ - บา้น

นางรจุ ีชานนตร ี

178,600.00 0.00 0.00 0.00 178,600.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

ลกูรงั บา้นผกัตบ หมู่ที ่

1 จากประตูสวนนาย

นวิฒัน์ สวุรรณพศิ - 

แยกนานายนยิม เสนา

ภกัด ี

41,300.00 0.00 0.00 0.00 41,300.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี

เสรมิเหลก็ บา้นผกัตบ 

หมทูี ่2 จากบา้นนาย

ศาสตรต์รา โคตรชาล ี- 

บา้นนายบุญหลกั - ชา

อามาตย์ 

237,500.00 0.00 4,700.00 0.00 232,800.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
 โครงการซอ่มแซม

ถนนลูกรงั หมูท่ ี ่2 60,500.00 0.00 0.00 0.00 60,500.00 0.00 
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สายทางจากนานาย

เชดิชยั โคตรชาล ี- นา

นายสดุ ศรไีชโยรกัษ์ 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นหนองบวั หมูท่ ี ่3 
จากบา้นนายวรีะชยั 

เปลอืยหนองแข ้- สาม

แยกทางไปหว้ยคาํพุ 

254,800.00 0.00 5,000.00 0.00 249,800.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี

เสรมิเหลก็ บา้นหนอง

กอบง หมูท่ ี ่4 จาก

บา้นนางบงัอร ลา

กลาง-บา้นนางพรพริณุ 

พลลาภ 

302,500.00 0.00 0.00 0.00 302,500.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

ลกูรงั ถนนเสน้หว้ย

บาก ไปป่าชา้จนี บา้น

หนองกงุ หมูท่ ี ่8 

150,600.00 0.00 0.00 0.00 150,600.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการซอ่มแซม

ถนนลูกรงั หมูท่ ี ่9 
จากถนนลาดยางบา้น

หนองแหว้ - นานาง

วเิชยีร สตัย์ศร ี

28,900.00 0.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

หมูท่ ี ่9 จากบา้นนาย

สมพร ชยัลอืชา - 

ถนนลาดยางบา้น

หนองแหว้ 

38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการเสรมิผวิถนน

แอสฟัลท ์ตกิคอนกรตี 

หมูท่ ี ่9 จากบา้นนาง

จนัทร์ม ีจนัด ี- หน้าวดั

โพธิศ์รสีวา่งธรรมาราม 

130,800.00 0.00 0.00 0.00 130,800.00 0.00 
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งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี

เสรมิเหลก็ หมูท่ ี ่13 
จากบา้นนายวนัชยั รส

ด ี- บา้นนางสนธยา 

โมลชิาต ิ

64,600.00 0.00 0.00 0.00 64,600.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี

เสรมิเหลก็ หมูท่ ี ่11 
จากบา้นนายฉลอง ครุิ

มา - นายสม พมิพบ์ุญ 

189,700.00 0.00 0.00 0.00 189,700.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

จากบา้นนาฮงั หมูท่ ี ่5 
ไปป่าชา้จนี 

244,100.00 0.00 1,800.00 0.00 242,300.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นป่ากา้ว หมูท่ ี ่6 
จากบา้นนายคนอง

ศกัดิ ์ศรอีุดร - บา้น

นายสมปอง 

56,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นป่ากา้ว หมูท่ ี ่6 
จากบา้นนายสวุรรณ 

บุตรวงค ์- บา้นนาย

ยอด ปองแกว้ 

252,000.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นกะพี ้หมูท่ ี ่7 จาก

บา้นนายบุญสง่ คน

ฉลาด - ขา้งรสีอรท์ 

168,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการเสรมิผวิ

จราจรแอสฟัลทต์กิ 

บา้นผกัตบ หมู ่13 
จากบา้นนายรกัเดยีว 

116,800.00 0.00 0.00 0.00 116,800.00 0.00 
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วงคค์ําพระ - บา้นนาย

ดาว พนัพนิจิ 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นผกัตบ หมู่ที ่1 
จากบา้นนายทองใส 

จนัทรอ์มัพร - บา้นนาง

เครอืสวุรรณ ใจแกว้ 

136,600.00 0.00 1,200.00 0.00 135,400.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี

เสรมิเหลก็ บา้นผกัตบ 

หมูท่ ี ่10 ขา้งโรงเรยีน

บา้นผกัตบ 

275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งราง

ระบายน้ําคอนกรตี

เสรมิเหลก็ หมูท่ ี ่13 
จากบา้นนายสพุจน์ ใต้

ชมภู ถงึ บา้นนายรกั

เดีย่ว วงคค์าํพระ 

117,500.00 0.00 0.00 0.00 117,500.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นป่ากา้ว หมูท่ ี ่12 
ขา้งโรงเรยีนบา้นป่า

กา้ว 

218,400.00 0.00 0.00 0.00 218,400.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 โครงการซอ่มแซม

ถนนลูกรงัจากสาม

แยก บ่อขยะเกา่ - นา

นางบุญทนั ศาลาคํา 

หมูท่ ี ่8 

0.00 85,900.00 0.00 0.00 85,900.00 0.00 

 รวมหมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 6,308,988.00 551,900.00 397,600.00 185,000.00 6,278,288.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไป เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 อุดหนุนตามโครงการ

ปกป้องเทดิทนูสถาบนั

หลกัของชาต ิงานวนั

สาํคญัของชาต ิและ

งานรฐัพธิอีาํเภอหนอง

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
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หาน 

การรกัษาความสงบภายใน เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 อุดหนุนตามโครงการ

เพิม่ประสทิธภิาพศูนย์

ปฎบิตักิารรว่มในการ

ชว่ยเหลอืประชาชน

ขององคก์รปกครอง

ทอ้งถิน่ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

การรกัษาความสงบภายใน เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 อุดหนุนตามโครงการ

ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิใหก้บั

ทีท่าํการปกครอง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

การรกัษาความสงบภายใน เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 อุดหนุนตามโครงการ

ป้องกนัและลด

อุบตัเิหตุทางถนน โดย

ทีท่าํการปกครอง

อําเภอหนองหาน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศกึษา เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ  เงนิอุดหนุนสว่น

ราชการ 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 2,135,120.00 164,880.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 โครงการโรงพยาบาล

สนาม ศนูย์ฮกัแพงไท

หนองหาน ระดบั

อําเภอ เทศบาลตําบล

หนองหาน อาํเภอ

หนองหาน จงัหวดั

อุดรธาน ี

0.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการขอรบัเงนิ

อุดหนุนสง่เสรมิ

ป้องกนัโรคและอํานวย

ความสะดวกให้

ประชาชนเขา้ถงึ

บรกิารปฐมภูม ิอําเภอ

หนองหาน จงัหวดั

อุดรธาน ีเพื่่ออุดหนุน

ใหก้บัทีท่าํการ

ปกครองอําเภอหนอง

หาน 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 
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งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

ผกัตบ หมู ่1 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นผกัตบ หมู ่1 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นผกัตบ หมู ่1 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

ผกัตบ หมู ่2 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นผกัตบ หมู ่2 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 
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งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นผกัตบ หมู ่2 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

หนองบวัหมู ่3 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นหนองบวั หมู ่

3 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นหนองบวั หมู ่

3 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของ

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 
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หนองกอบงหมู ่4 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นหนองกอบง 

หมู ่4 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นหนองกอบง 

หมู ่4 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

นาฮงั หมู ่5 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นนาฮงั หมู ่5 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 
 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล
2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 
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ในโรงเรยีนและชมุชน

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นนาฮงั หมู ่5 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

ป่ากา้ว หมู ่6 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นป่ากา้วหมู ่6 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นป่ากา้ว หมู ่6 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

กะพี ้หมู ่7 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 
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สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นกะพี ้หมู ่7 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นกะพี ้หมู ่7 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

หนองกงุ หมู ่8 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นหนองกงุ หมู ่

8 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นหนองกงุ หมู ่

8 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 
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งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

หนองแหว้หมู ่9 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นหนองแหว้หมู ่

9 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นหนองแหว้หมู ่

9 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

ผกัตบ หมู ่10 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 
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ของบา้นผกัตบ หมู ่

10 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นผกัตบ หมู ่

10 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

ดอนแคน หมู ่11 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นดอนแคน หมู ่

11 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นดอนแคน หมู่

11 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน  เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ
3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 
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สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

ป่ากา้ว หมู ่12 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นป่ากา้ว หมู ่

12 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นป่ากา้ว หมู ่

12 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

สบืสานพระปณธิาน

สมเดจ็ย่าตา้นภยั

มะเรง็เตา้นม ของบา้น

ผกัตบ หมู ่13 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

ควบคุมโรค

หนอนพยาธขิอง

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นผกัตบ หมู ่

13 

13,980.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00 
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งานบรกิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่ๆ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 เงนิอุดหนุนดา้น

สาธารณสขุโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาล

ในโรงเรยีนและชมุชน 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ

ของบา้นผกัตบ หมู ่

13 

2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 

งานศาสนาวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 อุดหนุนตามโครงการ

เงนิอุดหนุนการจดัทาํ

ขบวนแหใ่นงานมรดก

โลกบา้นเชยีง ใหก้บัที่

ทาํการปกครองอําเภอ

หนองหาน 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 อุดหนุนตามโครงการ

เงนิอุดหนุนการจดัทาํ

ขบวนแหง่านประเพณี

ประจําปีทุ่งศรเีมอืง 

ใหก้บัทีท่าํการ

ปกครองอําเภอหนอง

หาน 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการตดิตัง้หมอ้

แปลง ขนาด 30 เควี

เอ (ศนูย์พฒันาเดก็

เลก็ บา้นหนองกงุ) 

0.00 287,992.93 0.00 0.00 287,992.93 0.00 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการขยายเขตแรง

ตํ่า หมูท่ ี ่1 จากบา้น

นายยุทธศาสตร ์วงศ์

คาํพระ - บา้นนาย

ณรงค ์สงิหส์าธร 

60,000.00 0.00 20,000.00 0.00 34,073.88 5,926.12 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการตดิตัง้ไฟฟ้า

สวา่ง หมูท่ ี ่5 พาด

สาย ยาว 360 เมตร 

(จากสามแยกศาลา

ประชาคม - หน้าวดั)

โคมไฟ 8 ชดุ 

71,000.00 0.00 0.00 0.00 67,170.27 3,829.73 
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งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการตดิตัง้ไฟฟ้า

แสงสวา่งสาธารณะ 

หมูท่ ี ่7 พาดสาย ยาว 

550 เมตร (จากสาม

แยกศาลาประชาคม - 

รร.บา้นกะพี)้ พรอ้ม

โคมไฟ 8 ชดุ 

86,000.00 0.00 17,058.50 0.00 63,549.27 5,392.23 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการขยายเขตแรง

ตํ่า จากสามแยกศาลา

ประชาคม - รร.บา้นกะ

พี ้หมูท่ ี ่7 

45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการตดิตัง้ไฟฟ้า

แสงสวา่งสาธารณะ 

หมูท่ ี ่9 พาดสาย จาก

หมอ้แปลง - หอประปา

ใหม ่ยาว 600 เมตร 

พรอ้มโคมไฟ 4 ชดุ 

22,000.00 12,886.90 0.00 0.00 34,886.90 0.00 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการขยายเขตแรง

ตํ่า หมูท่ ี ่10 จากบา้น

นางนงเยาว ์อยู่สขุ - 

บา้นนางมกุดา สงิหส์า

ธร 

45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการตดิตัง้ไฟฟ้า

แสงสวา่งสาธารณะ 

หมูท่ ี ่11 โคมไฟม 

จํานวน 7 ชดุ 

38,500.00 0.00 0.00 0.00 35,619.47 2,880.53 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการขยายเขตแรง

ตํ่า หมูท่ ี ่12 นางสม

พร คาํแพงราช - นาย

ฉลอง โอชารส 

15,000.00 330.24 0.00 0.00 15,330.24 0.00 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงตํ่า หมูท่ ี ่12 
จากนางบุญโฮม โฮม

ฟิต - นายบุญม ีโอชา

รส 

15,000.00 309.22 0.00 0.00 15,309.22 0.00 
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งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 
 ปักเสาแซมไลน์ 1 ตน้ 

หมูท่ ี ่12 สีแ่ยกบา้น

นายทองด ีโอชารส 
5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,870.82 129.18 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 
 โครงการตดิตัง้ไฟฟ้า

สวา่งสาธารณะ หมู่ที ่

13 
14,000.00 4,037.30 0.00 0.00 18,037.30 0.00 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการอุดหนุนการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค

อําเภอหนองหาน เพือ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า 

หมูท่ ี ่6 (ซุม้ประตู

เฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวั รชัการที ่

10) 

0.00 86,000.00 0.00 0.00 85,185.43 814.57 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงตํ่า หมูท่ ี ่10 
จากบา้นนายสานติย์ 

คชรมย์-ศาลา

ประชาคม 

0.00 46,563.76 0.00 0.00 46,563.76 0.00 

งานกอ่สรา้ง เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 

 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงตํ่า จากบา้น

นายสมศร ีจนัทร ์

อมัพร - บา้นนางยุภา

ภรณ์ บํารงุเจรญิ หมู่ที่

7 

0.00 62,931.08 0.00 0.00 62,931.08 0.00 

 รวมหมวดเงนิอุดหนุน 3,196,500.00 761,051.43 257,058.50 0.00 3,516,640.57 183,852.36 

ขอ้มลู ณ 08/11/2564 
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ผลการดําเนินงาน 
 
       เทศบาลตําบลผักตบ ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพ้ืนท่ี 
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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