
                     
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

*********************** 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 

เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม   
ของทกุป ี

 
ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
    ""บึงกระจับชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ ควบคู่เกษตรกรรม"" 

ข. พันธกิจ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
    1.ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ  
    2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
    3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน  
    4.ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด  
    5.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสุขอนามัย  
    6.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
    7.ส่งเสริมความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
    8.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
    9.ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความสามัคคีในต าบล 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับบึงกระจับได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
    3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความม่ันคงของคนในชุมชน 
    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
    5.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 
    6.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
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ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 

2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป     

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 

    

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 36 20,719,300.00 83 230,009,500.00 49 134,480,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร 

4 60,000.00 7 240,000.00 8 250,000.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต และส่งเสริม
ความมั่นคงของคนในชุมชน 

28 11,294,800.00 35 11,033,500.00 35 12,033,500.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม
ประเพณี และกีฬานันทนาการ 

30 10,675,040.00 31 16,555,230.00 29 6,169,230.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 13 2,067,000.00 17 2,049,200.00 17 2,049,200.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

0 0 4 160,000.00 4 160,000.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การ
บริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
ของคนในชุมชน 

34 1,910,730.00 30 1,391,680.00 26 1,331,680.00 

รวม 145 46,726,870.00 207 261,439,110.00 168 156,473,610.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 

2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 111 โครงการ งบประมาณ 23,863,710.00 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 33 8,021,100.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 4 60,000.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความม่ันคงของคนในชุมชน 24 10,806,530.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 22 2,651,340.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 9 1,350,000.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - - 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองของคนในชุมชน 

19 974,740.00 

รวม 111 23,863,710.00 

 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ                      
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 88 โครงการ  จ านวนเงิน 21 ,043,688  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 88 โครงการ จ านวนเงิน 21,043,688  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 32 7,866,112.62 32 7,866,112.62 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 25,300.00 1 25,300.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความ
มั่นคงของคนในชุมชน 

17 9,631,409.00 17 9,631,409.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬานันทนาการ 

18 2,198,981.94 18 2,198,981.94 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 6 517,752.00 6 517,752.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่
ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 

14 804,132.00 14 804,132.00 

รวม 88 21,043,687.56 88 21,043,687.56 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

     

 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ที่มกีารกอ่หน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.คลอง
กุดอีบ้อง ตอนบน 
หมู่ที่ 1 

 142,400.00 142,000.00 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.คลอง
กุดอีบ้อง ตอนบน 
หมู่ที่ 1 

24/05/2562 45 

2. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกสระลูกใต้ 
หมู่ที่ 8 บ้านเตา
ถ่าน 

 200,000.00 190,000.00 โครงการขุดลอก
สระลูกใต้ หมู่ที่ 8 
บ้านเตาถ่าน 

10/07/2562 45 

3. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย สปก. หมู่ที ่6 
ช่วงที่ 1 

 199,400.00 199,000.00 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย สปก. 
หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 

01/08/2562 45 

4. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสาย
หนองโปร่ง หมู่ที่ 2 
(ลงหินคลุก) 

 106,100.00 105,000.00 ปรับปรุงถนนสาย
หนองโปร่ง หมู่ที่ 
2 (ลงหินคลุก) 

20/04/2562 30 

5. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายเลียบบึง
กระจับ หมู่ 5 (ลง
หินคลุก) 

 100,000.00 99,500.00 โครงการปรับปรุง
ถนนสายเลียบบึง
กระจับ หมู่ 5 (ลง
หินคลุก) 

16/11/2561 30 

6. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายปึกหวาย 
หมู่ที่ 10 (ลงหิน
คลุก) 

 57,400.00 57,000.00 โครงการปรับปรุง
ถนนสายปึกหวาย 
หมู่ที่ 10 (ลงหิน
คลุก) 

10/07/2562 45 

7. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุน/สมทบค่า
กระแสไฟฟ้าสถานี
สูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า บ้านวังทอง 
หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

200,000.00 162,212.62 ค่าไฟฟ้าสถานสีูบ
น้ า บ้านวังทอง 
หมู่ 6 

01/10/2561 12 

8. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกปึก
หวาย หมู่ที่ 6 บ้าน
วังทอง 

 500,000.00 499,000.00 โครงการขุดลอก
ปึกหวาย หมู่ที่ 6 
บ้านวังทอง 

24/05/2562 45 

9. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายซับสวัสดิ์ 
หมู่ (ลงหินคลุก) 

 199,900.00 199,500.00 โครงการปรับปรุง
ถนนสายซับสวัสดิ์ 
หมู่ (ลงหินคลุก) 

08/09/2561 45 

10. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสาย
นาตาวนั หมู่ 2 (ลง
หินคลุก) 

 85,600.00 85,000.00 ปรับปรุงถนนสาย
นาตาวัน หมู่ 2 
(ลงหินคลุก) 

20/04/2562 30 

11. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสาย
เลียบคลองห้วยไผ่ 
หมู่ 3 (ลงหินคลุก) 

 90,400.00 90,000.00 ปรับปรุงถนนสาย
เลียบคลองห้วยไผ่ 
หมู่ 3 (ลงหินคลุก) 

20/04/2562 30 
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12. 1.ยุทธศาสตรด์้าน

แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสาย
หมู่ 9 - ไดตะโก 
หมู่ 3 (ลงหินคลุก) 

 112,200.00 111,000.00 ปรับปรุงถนนสาย
หมู่ 9 - ไดตะโก 
หมู่ 3 (ลงหินคลุก) 

20/04/2562 30 

13. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
บึงกระจับ หมู่ 4 
(ซ.ยิ่งเจริญ) 

 67,200.00 67,000.00 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบึงกระจับ 
หมู่ 4 (ซ.ยิ่งเจริญ) 

24/07/2562 45 

14. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
บึงกระจับ หมู่ 4 
บริเวณบา้นนาย
สุนันท์ 

 33,600.00 33,600.00 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบึงกระจับ 
หมู่ 4 บริเวณบ้าน
นายสุนันท์ 

24/07/2562 45 

15. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบึง
กระจับ หมู่ 4 บ้าน
นายค าตา 

 98,300.00 98,000.00 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบึงกระจับ 
หมู่ 4 บ้านนายค า
ตา 

24/07/2562 45 

16. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองกระทุม่ 
หมู่ 5 ช่วงที่ 2 

 199,400.00 199,000.00 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนอง
กระทุ่ม หมู่ 5 ช่วง
ที่ 2 

24/07/2562 45 

17. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ่ออนุบาลปลา 
หมู่ 7 

 198,600.00 198,000.00 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ่อ
อนุบาลปลา หมู่ 7 

01/08/2562 45 

18. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 
9 

 199,400.00 199,000.00 โครงการปรับปรุง
ถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9 

01/08/2562 45 

19. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนสาย
บ่ออนุบาลปลา หมู่ 
7 

 300,000.00 290,000.00 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบ่อ
อนุบาลปลา หมู่ 7 

08/12/2561 30 

20. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนสาย
บ้านบึงกระจับ - 
บ้านราษฎรเจรญิ 
หมู่ 5 

 296,000.00 296,000.00 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบ้านบึง
กระจับ-บ้าน
ราษฎรเจรญิ หมู่ 
5 

08/12/2561 30 

21. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสาย
หน้าวัดบึงกระจับ 
หมู่ 4 (ลงหินคลุก) 

 100,000.00 99,000.00 ปรับปรุงถนนสาย
หน้าวัดบึงกระจับ 
หมู่ 4 (ลงหินคลุก) 

20/04/2562 30 
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22. 1.ยุทธศาสตรด์้าน

แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสาย
ทางลัดคลองห้วยไผ่ 
หมู่ 2 (ลงหินคลุก) 

 100,000.00 99,500.00 โครงการปรับปรุง
ถนนสายทางลัด
คลองห้วยไผ่ หมู่ 
2 (ลงหินคลุก) 

16/11/2561 30 

23. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดรางดิน
ระบายน้ า พร้อม
วางท่อ คสล. หมู่ที่ 
8 

 40,400.00 40,000.00 ครงการขุดรางดิน
ระบายน้ า พร้อม
วางท่อ คสล. หมู่ที่ 
8 

14/09/2562 30 

24. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบานประตู
เปิด ? ปิดน้ าบึง
กระจับ หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

52,000.00 52,000.00 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบาน
ประตเูปิด ปิดน้ า
บึงกระจับ หมู่ท่ี 5 

24/05/2562 30 

25. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
การปรับปรุงฝายดิน
พร้อมประตูเปิด ? 
ปิด คลองลาด
กระโจม หมู่ที่ 6 
บ้านวังทอง 

 200,000.00 190,000.00 โครงการซ่อมแซม
การปรับปรุงฝาย
ดินพร้อมประตู
เปิด ปิด คลองลาด
กระโจม หมู่ที่ 6 
บ้านวังทอง 

24/05/2562 45 

26. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ 
คสล.ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
(บริเวณที่นาของ
นายครัน กลโคก
กรวด) หมู่ที่ 2 

 5,000.00 5,000.00 โครงการวางท่อ 
คสล.ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
(บริเวณที่นาของ
นายครัน กลโคก
กรวด) หมู่ที่ 2 

14/09/2562 30 

27. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ 
คสล.ระบายน้ า หมู่
ที่ 4 (บริเวณศาลา
กลางบ้าน) 

 38,500.00 38,000.00 โครงการวางท่อ 
คสล.ระบายน้ า 
หมู่ที่ 4 (บริเวณ
ศาลากลางบ้าน) 

14/09/2562 30 

28. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องสูบ
น้ า สถานีสูบน้ า
พลังงานไฟฟ้าบ้าน
วังทอง หมู่ 6 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

678,500.00 676,300.00 ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าบ้านวังทอง 
ม.6 

16/01/2562 90 

29. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 (บริเวณบ้าน
นางโนรา หมื่นเดช) 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

27,800.00 27,000.00 โครงการแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 (บริเวณบ้าน
นางโนรา หมื่น
เดช) 

21/06/2562 30 

30. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ฝายกั้นแม่น้ าปา่สัก 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

500,000.00 488,500.00 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ฝายกั้นแม่น้ าปา่
สัก บ้านวังทอง 
หมู่ที่ 6 

22/03/2562 60 

31. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ด้วย

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,290,000.00 2,290,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ด้วย

15/03/2562 90 
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โครงสร้างพื้นฐาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ.
076-003 สาย
บ้านซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 
1 บ้านเกาะบรเพ็ด 

คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านซับ
สวัสดิ์ หมู่ที่ 1 
บ้านเกาะบรเพ็ด 

32. 1.ยุทธศาสตรด์้าน
แหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ. 
076-003 สาย
บ้านซบัสวัสดิ์ ช่วงที่ 
2 (ช่วง กม.ที่ 
1+000 - กม.ที่ 
1+245) หมู่ที่ 1 
บ้านเกาะบรเพ็ด 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

541,000.00 541,000.00 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายซับ
สวัสดิ์ ช่วงที่ 2 
บ้านเกาะบรเพ็ด 
ม.1 

10/07/2562 45 

33. 2.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนาสรา้ง
ความเข้มแข็งภาค
การเกษตร 

โครงการสร้างฐาน
เรียนรู้และอบรม
ส่งเสริมการจัดท า
ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่
กลับกอง 

 30,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

23/07/2562 1 

  11,000.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

23/07/2562 1 

  4,000.00 

ค่าจ้างเหมาจดัท า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม 

22/07/2562 5 

  6,200.00 ค่าวัสด ุ 22/07/2562 5 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

22/07/2562 5 

34. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชน การ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเตมิ และ
ปรับปรุงแผนพัฒนา 
และกิจกรรม
สนับสนุนการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

 50,000.00 12,750.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

23/05/2562 1 

  2,129.00 
ค่าวัสด/ุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ใน
โครงการ 

22/05/2562 2 
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  1,500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
คู่มือการประชาคม
และแบบพิมพ ์

22/05/2562 2 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

22/05/2562 2 

35. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

โครงการออกเก็บ
ภาษีเคลื่อนที ่

 30,000.00 6,000.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

15/01/2562 5 

  10,000.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
แผ่นพับและคู่มือ
ประชาสมัพันธ์ 

01/03/2562 5 

36. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

การส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลู
พื้นฐาน (กชช 2 ค. 
และ จปฐ.ฯลฯ) 

 32,000.00 30,475.00 ค่าส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลู
พื้นฐาน (กชช 2 
ค. และ จปฐ.ฯลฯ) 

20/06/2562 15 

37. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

กิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การ
ด าเนินงานหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
ตลอดจนคา่ใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจดังาน
พระบรมราชาภเิษก 
ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์ บดินทร์
เทพยวรางกูร/
กิจกรรมต่างๆ และ
กิจกรรมในโครงการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

 100,000.00 9,500.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

25/04/2562 1 

  12,750.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

06/05/2562 1 

  9,400.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

17/05/2562 5 

  800.00 
ค่าน้ าดื่มพร้อม
น้ าแข็ง 

20/06/2562 5 
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  8,000.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

03/07/2562 1 

38. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,540,800.00 7,528,800.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 01/10/2561 12 

39. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,400,000.00 1,564,800.00 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 01/10/2561 12 

40. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

24,000.00 24,000.00 เบี้เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

01/10/2561 12 

41. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

โครงการจดัท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 50,000.00 14,720.00 ค่าวัสด ุ 18/09/2562 5 

  11,750.00 ค่าวัสด ุ 27/09/2562 3 

42. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

กิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การ
ด าเนินงานหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
ตลอดจนคา่ใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ/
กิจกรรมต่างๆและ
กิจกรรมตามใน
โครงการขับเคลื่อน
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

 8,400.00 6,020.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

14/11/2561 1 

  860.00 ค่าน้ าดื่ม 30/11/2561 1 
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43. 3.ยุทธศาสตรด์้าน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

กิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การ
ด าเนินงานหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
ตลอดจนคา่ใช้จ่าย
อื่นเกี่ยวข้องกับ
บุคคลส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ไทย/กิจกรรมต่างๆ 
และกิจกรรมใน
โครงการขับเคลื่อน
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

 20,200.00 8,500.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

24/05/2562 1 

44. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

กิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การ
ด าเนินงานหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของ
สมเด็จพระ
ปรมินทร์มหาภูมิ
พลอดุลยเดช/
กิจกรรมต่างๆและ
กิจกรรมในโครงการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของรัฐ 

 69,470.00 6,880.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

11/12/2561 1 

  10,500.00 

ค่าจ้างเหมาจดัท า
แผ่นพลาดวดู
ส าหรับใช้ภายนอก
พร้อมติดสติ๊กเกอร์
และป้ายไวนิล 

07/12/2561 5 

  4,900.00 ค่าต้นไม้ประดับฯ 07/12/2561 2 

  2,485.00 ค่าวัสด-ุอุปกรณ ์ 07/12/2561 2 

  4,000.00 

ค่าจ้างเหมาแม็
กโครขนาดเล็ก
ปรับพื้นท่ีเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

07/12/2561 2 

45. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ

โครงการแข่งขัน
กีฬาสานสมัพันธ์
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
(ครั้งท่ี 2) 

 150,000.00 5,600.00 ค่าตอบแทน
กรรมการ 

10/06/2562 1 
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มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

  24,000.00 
ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียม
สนามแข่งขันกีฬา 

06/06/2562 5 

  15,400.00 ค่าวัสดุกีฬา 05/06/2562 5 

  45,000.00 
ค่าจ้างเหมาจดัริ้ว
ขบวนพาเหรดและ
กองเชียร์ 

06/06/2562 5 

  6,000.00 
ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียงพร้อมเวที 

06/06/2562 5 

  9,300.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

06/06/2562 5 

  42,000.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

11/06/2562 1 

  1,950.00 
ค่าวัสดุใช้ในการ
แข่งขันกีฬา 

10/06/2562 2 

46. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่
สตรีและผู้สูงอาย ุ

 30,000.00 14,400.00 ค่าสัมมนาคุณวิทย
การ 

06/03/2562 15 

  10,450.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

06/03/2562 1 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

05/03/2562 5 

47. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นการ
ดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพจิตแก่
ผู้สูงอายุ สตรีและ
เด็ก 

 20,000.00 8,800.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

17/09/2562 1 

  4,400.00 
ค่าสัมมนาคุณวิทย
การ 

18/09/2562 1 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

16/09/2562 5 

  4,240.00 
ค่าวัสด/ุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ใน
โครงการ 

16/09/2562 5 
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48. 3.ยุทธศาสตรด์้าน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

โครงการสาน
สัมพันธ์ครอบครัว
อบอุ่นช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 10,000.00 2,100.00 ค่าวัสด/ุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ใน
โครงการ 

25/07/2562 5 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

25/07/2562 5 

  5,400.00 
ค่าตอบแทน
วิทยากร 

31/07/2562 1 

  2,000.00 
ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

26/07/2562 1 

49. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

โครงการประชุม
สภากาแฟสัญจร  

 38,000.00 1,750.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

12/11/2561 1 

  4,500.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

06/12/2561 1 

  2,200.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

25/12/2561 1 

  2,750.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

08/01/2562 1 

  2,750.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

23/01/2562 1 

  3,300.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

14/02/2562 1 

  3,300.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

25/02/2562 1 

  3,300.00 
ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร

28/02/2562 1 
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เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

  6,600.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
เช้า อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

08/03/2562 5 

50. 3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความ
มั่นคงของคนใน
ชุมชน 

กิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การ
ด าเนินงานหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
ตลอดจนคา่ใช้จ่าย
อื่นเกี่ยวข้องกับวัน
แม่แห่งชาติและ
เกี่ยวข้องกับสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

 120,000.00 6,400.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

08/08/2562 5 

  100,000.00 
ค่าธงชาติและธง
ตราสญัลักษณ์ฯ 

08/08/2562 5 

51. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริมสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่น งานมะขาม
หวาน นครบาล
เพชรบูรณ ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 โครงการส่งเสริม
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น งาน
มะขามหวาน นคร
บาลเพชรบูรณ ์

18/01/2562 1 

52. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้และการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

 150,000.00 4,000.00 ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง 

09/01/2562 2 

  30,000.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

11/01/2562 1 

  7,700.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

08/01/2562 5 

  43,000.00 
ค่าจ้างเหมาจดั
สถานท่ี 

08/01/2562 5 

  25,000.00 
ค่าของรางวัลการ
แข่งขัน 

04/01/2562 5 

  8,000.00 
ค่าตอบแทนชุด
การแสดง 

08/01/2562 1 
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53. 4.ยุทธศาสตรด์้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

สนับสนุนค่าหนังสือ
เรียนของ ศพด. 
ส าหรับ ศพด.บ้าน
เกาะบรเพ็ด และ 
ศพด.บ้านบึงกระจับ 

 20,600.00 3,000.00 ศพด.บึงกระจับ 18/07/2562 1 

  3,600.00 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด 

18/07/2562 15 

54. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณตี่างๆ 

 150,000.00 30,000.00 ค่าของรางวัล 27/03/2562 5 

  92,300.00 

ค่าตอบแทนชุด
การแสดง,เงิน
รางวัลการแข่งขัน
ประกวด,
ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

11/04/2562 1 

  10,000.00 
ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียงพร้อมวง
ดนตร ี

10/04/2562 5 

  6,490.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

11/04/2562 2 

  11,000.00 

ค่าจ้างเหมาจดั
สถานท่ีพร้อม
อุปกรณ์การ
แข่งขัน 

09/04/2562 5 

55. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการการแข่งขัน
กีฬาเรือพาย 

 200,000.00 46,400.00 ค่าตอบแทน
กรรมการ,เงิน
รางวัล 

20/11/2561 1 

  36,400.00 
ค่าจ้างเหมาจดั
สถานท่ี 

16/11/2561 5 

  12,000.00 ค่าถว้ยรางวัล 16/11/2561 5 

  8,200.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

16/11/2561 5 

  25,000.00 

ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียงเครื่องปั่นไฟ
พร้อมเวทีและไฟ
แสงสว่าง 

19/11/2561 5 

  72,000.00 
ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร

21/11/2561 1 
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ว่างและเครื่องดื่ม 

56. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ ในเขต
ต าบลบึงกระจับ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

197,370.00 172,711.66 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

01/10/2561 365 

57. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 
ประเพณีแห่น้ า 

 20,000.00 15,300.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
และน้ าดืม่ ส าหรับ
พระสงฆ ์

11/04/2562 1 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

11/04/2562 5 

  4,200.00 
ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียงพร้อมดนตรี
แห ่

11/04/2562 5 

58. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

 30,000.00 11,500.00 ค่าชุดเทียนพรรษา 05/07/2562 5 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

09/07/2562 5 

  1,200.00 
ค่าตอบแทน
วิทยากร 

15/07/2562 1 

  16,100.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

15/07/2562 1 

59. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการอาหาร
กลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกาะ
บรเพ็ดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
บึงกระจับ 

 504,700.00 202,460.00 ศพด.บึงกระจับ 01/10/2561 3 

  286,960.00 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด 

01/10/2561 3 

60. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา

สนับสนุนค่าวสัดุ
จัดการเรียนการ
สอนของ ศพด.บ้าน
เกาะบรเพ็ด และ 

 175,100.00 62,900.00 ศพด.บึงกระจับ 03/12/2561 1 
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นันทนาการ ศพด.บ้านบึงกระจับ 

  98,600.00 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด 

03/12/2561 1 

61. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน
ของ ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด และ ศพด.
บ้านบึงกระจับ 

 20,600.00 3,000.00 ศพด.บึงกระจับ 18/07/2562 1 

  3,600.00 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด 

18/07/2562 1 

62. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

สนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 
ของ ศพด.ส าหรับ 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด และ ศพด.
บ้านบึงกระจับ 

 30,900.00 4,500.00 ศพด.บึงกระจับ 18/07/2562 1 

  5,400.00 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด 

18/07/2562 1 

63. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของ 
ศพด. ส าหรับ ศพด.
บ้านเกาะบรเพ็ด 
และ ศพด.บ้านบึง
กระจับ 

 44,920.00 6,450.00 ศพด.บึงกระจับ 18/07/2562 1 

  7,740.00 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด 

18/07/2562 1 

64. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ) ใน
เขตต าบลบึงกระจับ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

561,450.00 487,053.28 อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียน 

01/10/2561 365 

65. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

ก่อสร้างห้องน้ า 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด 

 250,000.00 249,000.00 ก่อสร้างห้องน้ า 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด 

29/08/2562 45 

66. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการกิจกรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ  

 40,000.00 25,000.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
บั้งไฟแสน 

16/05/2562 1 

67. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 

โครงการจดัหาวัสดุ
ที่ใช้ในการสร้าง

 100,000.00 19,717.00 ค่าวัสดุก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้าง

23/05/2562 5 
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วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกาะ
บรเพ็ด หมู่ท่ี 1  

ปัญญา 

68. 4.ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

30,700.00 30,500.00 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

06/11/2561 5 

69. 5.ยุทธศาสตรด์้าน
การสาธารณสุข 

กิจกรรมดด้านการ
ป้องกัน/รณรงค์ 
เกี่ยวกบัการระบาด
ของไข้เลือดออก 

 150,000.00 750.00 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

27/05/2562 1 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

04/06/2562 3 

  15,000.00 
ค่าจ้างเหมาพ่น
สานเคมี (หมอก
ควัน) 

04/06/2562 7 

  34,925.00 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

09/06/2562 1 

70. 5.ยุทธศาสตรด์้าน
การสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

200,000.00 200,000.00 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

01/10/2561 365 

71. 5.ยุทธศาสตรด์้าน
การสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
(ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณฯ์) 

 50,000.00 42,400.00 ค่าวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และเวชภณัฑ์
ทางการแพทย์ 

27/02/2562 5 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

12/03/2562 5 

  4,800.00 

ค่าจ้างเหมาส ารวจ
และบันทึกข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์

12/03/2562 15 

72. 5.ยุทธศาสตรด์้าน
การสาธารณสุข 

การส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น

 10,000.00 4,074.00 ค่าจ้างเหมาส ารวจ
และขึ้นทะเบยีน

18/09/2562 15 
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ทะเบียนสตัว ์ สัตว ์

73. 5.ยุทธศาสตรด์้าน
การสาธารณสุข 

โครงการระบบ
แพทย์ฉุกเฉินของ 
อบต. 

 525,000.00 190,678.00 ค่าจ้างเหมาบริการ 01/10/2561 365 

74. 5.ยุทธศาสตรด์้าน
การสาธารณสุข 

โครงการ "ลด
ปริมาณขยะ การทิ้ง
ขยะ การคัดแยก
ขยะ และการก าจัด
ขยะในครัวเรือน
และชุมชนให้ถูกวิธี
ตามแผนปฏิบัติการ
แยกก่อนท้ิง" 

 25,000.00 12,000.00 ค่าสัมมนาคุณวิทย
การ 

08/01/2562 1 

  12,125.00 
ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

10/01/2562 22 

75. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

 45,500.00 33,000.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายส าหรับตดิ
ประกาศเกีย่วกับ
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏร 

18/02/2562 5 

  3,000.00 

ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายส าหรับตดิ
ประกาศเกีย่วกับ
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏร 

12/03/2562 5 

76. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

จัดซื้อพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวง
มาลา 

 10,000.00 1,000.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
พวงมาลาดอกไม้
สด 

12/10/2561 1 

  1,000.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
พวงมาลาดอกไม้
สด  

22/10/2561 1 

  1,000.00 
ค่าพานพุ่มดอกไม้
ประดิษฐ ์

04/12/2561 1 

  800.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
พานพุ่มดอกไมส้ด 

17/01/2562 1 

  1,000.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า 25/04/2562 1 
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พวงมาลาดอกไม้
สด 

77. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

 24,800.00 3,900.00 ค่าตอบแทน
วิทยากรบรรยาย ,
ค่าตอบแทน
วิทยากร
ภาคปฏิบตั ิ

25/12/2561 1 

  11,000.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

26/12/2561 1 

  4,600.00 ค่าพัสด ุ 26/12/2561 2 

  5,300.00 
ค่าจ้างเหมาจดั
สถานท่ีพร้อมท า
ป้ายและแผ่นพับ 

25/12/2561 3 

78. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการแกไ้ข
ปัญหา,ช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจากการ
ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย,อัคคีภัย
,วาตภัย,ภัยแล้ง 
ฯลฯ  

 143,100.00 41,410.00 เงินช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุวาตภัย 

30/10/2561 1 

  48,000.00 
ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงถนน 

14/12/2561 30 

  12,804.00 
เงินช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุวาตภัย 

30/04/2562 1 

79. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.วิเชียรบุรี 
จ.เพชรบูรณ ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 12,000.00 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ.
วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ ์

01/11/2561 1 

80. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน

โครงการบรูณาการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ด้วยพลังแผ่นดิน 
ท้องถิ่น และชุมชน 
จ.เพชรบูรณ ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 35,000.00 โครงการบรูณา
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดด้วยพลัง
แผ่นดิน ท้องถิ่น 
และชุมชน จ.
เพชรบูรณ ์

31/05/2562 1 
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ชุมชน 

81. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

กิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

 25,600.00 3,600.00 ค่าวิทยากร 15/08/2562 1 

  500.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

09/08/2562 5 

  2,500.00 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 09/08/2562 5 

  9,000.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 09/08/2562 5 

  2,500.00 
ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

15/08/2562 1 

82. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุ และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

 20,000.00 6,750.00 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

11/04/2562 7 

83. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการอบรม
จัดการน้ าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคาร
น้ าใต้ดิน) 

 28,000.00 6,000.00 ค่าสัมมนาคุณวิทย
การ 

11/10/2561 1 

  6,600.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

12/10/2561 5 

  3,650.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้าย 

10/10/2561 7 

  2,400.00 
ค่าคู่มือ/สมุด/
ปากกา 

10/10/2561 7 

  4,868.00 
ค่าวัสด/ุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ใน
โครงการ 

10/10/2561 7 

84. 7.ยุทธศาสตรด์้าน โครงการส่งเสริม  8,340.00 2,400.00 ค่าวิทยากร 28/03/2562 1 
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การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ 

  5,940.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

29/03/2562 1 

85. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ เคลื่อนที่
สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน 

 134,500.00 14,950.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

09/07/2562 3 

  45,000.00 
ค่าจ้างเหมาจดั
สถานท่ี 

09/07/2562 5 

  4,500.00 
ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียงและเวที 

09/07/2562 3 

  70,000.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

11/07/2562 1 

86. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ทีด่ี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริการด้วยใจและ
สร้างความ
ปรองดองระหว่าง
บุคลากรท้องถิ่น
และผู้น าท้องที่ ?
ชีวิตเบิกบาน การ
ท างานเป็นสุข? ปี 
2562 

 154,000.00 47,000.00 ค่าวัสดุกีฬา 19/08/2562 5 

  64,600.00 
ค่าเงินรางวัล ค่า
วิทยากร 

28/08/2562 3 

  19,360.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

29/08/2562 2 
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  4,400.00 
ค่าวัสด/ุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ใน
โครงการ 

27/08/2562 3 

  4,400.00 
ค่าจ้างเหมาจดัท า
ใบประกาศนียบตัร 

27/08/2562 5 

  3,500.00 
ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง 

27/08/2562 3 

  6,000.00 
ค่าวัสดุใช้ในการ
แข่งขันกีฬา 

27/08/2562 5 

87. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์ บดินทร
เทพยรางกูร เนื่อง
ในโอกาศมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 
(กิจกรรม จ้างเหมา
ถมดินปรับพื้นท่ี
สวนสาธารณะฯ/
จ้างเหมาปรบัปรุง
ภูมิทัศน์คลองสวย
น้ าใส) 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

119,900.00 119,900.00 โครงการจ้างเหมา
ถมดินปรับพื้นท่ี
สวนสาธารณะฯ/
จ้างเหมาปรบัปรุง
ภูมิทัศน์คลองสวย
น้ าใส) 

18/05/2562 15 

88. 7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
การบริหารจัดการ
ที่ดี และพัฒนา
ด้านการเมืองการ
ปกครองของคนใน
ชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ป้ายเฉลมิพระ
เกียรตฯิ (กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณฯ์) 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

129,000.00 129,000.00 โครงการก่อสร้าง
ป้ายเฉลมิพระ
เกียรตฯิ (กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณฯ์) 

21/06/2562 30 

 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ 

 

 

 

/ปรับปรุงการ... 
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ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป สามารถเข้าติดต่อได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับ  ในวันและเวลาราชการ 

          ประกาศ  ณ  วันที่   24    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562 

 

             สมัย ศรสุรินทร์ 

                           (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


