
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

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

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และ ข้อ 30 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่ากว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้เสนอตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ในการประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับให้
ประชาชนทราบ  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ    วันที่  18  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

     

           

                                                           (นายสมัย ศรสุรินทร์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาแผน ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม 2562 – มนีาคม 2563) ปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกระจบั  

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลอื 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 8,300.00 7,000.00 1,300.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ - 5,000.00 0.00 5,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

107,200.00 107,200.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย - 371,772.00 0.00 263,772.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ - 24,000.00 8,000.00 16,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม - 201,650.00 38,634.00 150,138.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

- 190,000.00 184,299.00 5,701.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ - 8,151,600.00 2,561,700.00 5,589,900.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยงัชีพคนพิการ - 1,708,800.00 531,200.00 1,177,600.00 

รวมหมวดงบกลาง 10,768,322.00 3,438,033.00 7,209,411.00 

4งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
โครงการสานสมัพนัธ์
ครอบครัวอบอุ่นช่วย
สร้างภูมิคุม้กนัทาง
สงัคม 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
อบรมใหค้วามรู้เบ้ืองตน้
การดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตแก่ผูสู้งอาย ุ
สตรีและเด็ก 

20,000.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
อบรมใหค้วามรู้เพื่อ
พฒันาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่สตรี
และผูสู้งอาย ุ

30,000.00 0.00 30,000.00 



งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการปันยิม้ สร้าง
สุข ใส่ใจสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบึง
กระจบั อ าเภอวเิชียรบุรี 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

0.00 304,300.00 100.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
ศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมโครงการ
พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม 

20,000.00 0.00 20,000.00 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาต่าง ๆ 

40,000.00 0.00 40,000.00 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
โครงการการแข่งขนั
กีฬาเรือพาย 

230,000.00 230,000.00 0.00 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
โครงการแข่งขนักีฬา
ประเพณีออกพรรษา 
ประจ าต าบลบึงกระจบั 

30,000.00 30,000.00 0.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

40,000.00 0.00 40,000.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
โครงการเสริม สร้าง สุข 
ผูสู้งวยั จิตแจ่มใส สืบ
สานวฒันธรรมไทย 

150,000.00 0.00 150,000.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี
ทอ้งถ่ิน ประเพณีแห่น ้ า 

30,000.00 0.00 30,000.00 



งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการอนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

30,000.00 0.00 30,000.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการสวดท านอง
สรภญัญะ 

20,000.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนการ
ด าเนินงานดา้นการดูแล
รักษาน ้ า รักษาป่า 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการใหค้วามรู้การ
จดัการโรคและแมลง
ศตัรูพืชใชส้ารสกดัจาก
พืชสมุนไพร 

15,000.00 0.00 15,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัองคค์วามรู้เร่ือง
ขา้วและการผลิตเมลด็
พนัธ์ุขา้วคุณภาพ 

15,000.00 0.00 15,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนการด าเนิน
เงินตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานถ่ายทอด
เทคโนโลยทีางดา้น
เคร่ืองยนต์
เอนกประสงคใ์น
การเกษตรส าหรับ
เกษตร 

30,000.00 0.00 30,000.00 

งานอนุรักษ์
แหล่งน ้ าและ
ป่าไม ้

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายเพ่ือการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช

15,000.00 0.00 15,000.00 



อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการ
โฆษณาและเผยแพร่ 

30,400.00 500.00 29,900.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการจา้ง
เหมาบริการบุคคล 

324,000.00 108,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 100,000.00 22,900.00 77,100.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
บริการ 

30,000.00 9,600.00 20,400.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธี
การ 

- 370,000.00 60,323.00 309,677.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร
ทอ้งถ่ิน 

80,000.00 0.00 80,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
เสวนาทางวชิาการ
ความกา้วหนา้ของ
ทอ้งถ่ินไทย อดีต-
ปัจจุบนั เน่ืองในวนั
ทอ้งถ่ินไทย 

30,000.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการทัั้งในและ
นอกราชอาณาจกัร 

200,000.00 33,598.00 164,602.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 0.00 500,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้
กระเชา้ดอกไม ้และพวง
มาลา 

15,000.00 3,000.00 12,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 

30,000.00 0.00 30,000.00 



งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการสภากาแฟ
สญัจร อบต.บึงกระจบั 

38,000.00 500.00 37,500.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ิน 

34,000.00 0.00 34,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 50,000.00 10,320.00 39,680.00 

งานวางแผน
สถิติและ
วชิาการ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้น
การแกไ้ข เพ่ิมเต่ิม 
ปรับปรุงแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

20,000.00 0.00 20,000.00 

งานวางแผน
สถิติและ
วชิาการ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการส ารวจ
และจดัเก็บขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

32,000.00 0.00 32,000.00 

งานวางแผน
สถิติและ
วชิาการ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
ฝึกอบรม/ประชุม/
เสวนาเพื่อสนนัสนุน
การจดัท าแผนชุมชน 
แผนทอ้งถ่ิน และเวที
ประชาคมหมู่บา้น/
ต าบล 

50,000.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าจา้งเหมาบริการ
บุคคล 

108,000.00 90,000.00 0.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการ
โฆษณาและเผยแพร่ 

20,000.00 10,000.00 10,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 100,000.00 18,600.00 61,400.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
บริการ 

20,000.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

30,000.00 60,000.00 0.00 



งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายโครงการออก
เก็บภาษีเคล่ือนท่ี 

30,000.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจกัร 

100,000.00 13,752.00 86,248.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการ
สนบัสนุน ส่งเสริม อม
รม ใหค้วามรู้ และสร้าง
จิตส านึกการช าระภาษี 

20,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 0.00 30,000.00 

งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อคัคีภยั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมโครงการ
เยาวชนร่วมใจตา้นภยัยา
เสพติด 

20,000.00 0.00 20,000.00 

งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อคัคีภยั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บั อป
พร. 

200,000.00 0.00 200,000.00 

งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อคัคีภยั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการอบรม
ใหค้วามรู้กฏหมาย
จราจร และ
ประชาสมัพนัธ์เมาไม่
ขบั ขบัไม่โทร เพ่ือลด
อุบติัเหตุช่วยเทศกาลปี
ใหม่ 

20,000.00 17,700.00 2,300.00 

งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อคัคีภยั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการอบรม
ใหค้วามรู้กฏหมาย
จราจร และ
ประชาสมัพนัธ์เมาไม่
ขบั ขบัไม่โทร เพ่ือลด
อุบติัเหตุช่วยเทศกาล
สงกรานต ์

20,000.00 0.00 20,000.00 



งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อคัคีภยั 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
เก่ียวกบัการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 

30,000.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าจา้งเหมาบริการ
บุคคล 

324,000.00 125,709.00 291.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการ
โฆษณาและเผยแพร่ 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 50,000.00 1,200.00 48,800.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
บริการ 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

50,000.00 570.00 49,430.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ผูดู้แลเด็ก 

30,000.00 0.00 30,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 10,000.00 0.00 10,000.00 

งานระดบัก่อน
วยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
แสดงออกของเด็กและ
เยาวชน 

130,000.00 110,500.00 19,500.00 

งานระดบัก่อน
วยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

757,540.00 248,460.00 509,080.00 



งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการ
โฆษณาและเผยแพร่ 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
บริการ 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจกัร 

5,000.00 0.00 5,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าจา้งเหมาบริการ
บุคคล 

540,000.00 180,000.00 0.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายตามกิจกรรม
ดา้นการป้องกนั / 
รณรงค ์เก่ียวกบัการ
ระบาดของไขเ้ลือดออก 

150,000.00 0.00 150,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในโครงการ
ส ารวจขอ้มูลจ านวน
สตัวแ์ละข้ึนทะเบียน
สตัว ์

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 3,827.93 26,172.07 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าจา้งเหมาบริการ
บุคคล 

216,000.00 108,000.00 0.00 



งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 20,000.00 0.00 20,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
บริการ 

50,000.00 0.00 50,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดัท าค่า
พิกดัแนวเขตการ
ปกครอง 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจกัร 

30,000.00 1,896.00 28,104.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
พฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน
ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
การจดัท าผงัเมืองรวม
ชุมชนงานอาคาร งาน
พฒันาสภาพแวดลอ้ม
และภูมิทศัน ์

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 20,000.00 

งานก าจดัขยะ
มูลฝอยและ
ส่ิงปฎิกลู 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
ค่าจา้งเหมาบริการ
จดัเก็บขยะมูลฝอย
ภายในต าบลบึงกระจบั 

300,000.00 100,000.00 0.00 

งานก าจดัขยะ
มูลฝอยและ
ส่ิงปฎิกลู 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
บริการ 

30,000.00 0.00 30,000.00 

งานก าจดัขยะ
มูลฝอยและ
ส่ิงปฎิกลู 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายตามกิจกรรม
ฝึกอบรม ส่งเสริม 
สนบัสนุน ดา้นการ

100,000.00 0.00 100,000.00 



บริหารจดัการ แกไ้ข
ปัญหาขยะมูลฝอย 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียม ๆ 40,000.00 0.00 40,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จา้งเหมาบริการบุคคล 0.00 36,000.00 54,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
บริการ 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

30,000.00 1,458.00 28,542.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 5,000.00 0.00 5,000.00 

งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ชุมชน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

ค่าใชจ่้ายโครงการอบรม
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
สร้างจิตส านึก แกไ้ข
ปัญหาของชุมชนให้
เขม้แขง็ ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบึง
กระจบั 

50,000.00 0.00 50,000.00 

รวมหมวดค่าใชส้อย 6,483,940.00 1,940,713.93 3,810,826.07 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเกา้อ้ีแถวเหลก็ 7,500.00 0.00 7,500.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเกา้อ้ีนวม 14,880.00 0.00 14,880.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน 4,500.00 0.00 4,500.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 40,000.00 0.00 40,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือตูบ้านเล่ือน
กระจก 

18,800.00 0.00 18,800.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ
จดัซ้ือชุดเคร่ืองขยาย
เสียงกลางแจง้ 

86,400.00 0.00 86,400.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ
จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียง
เคล่ือนท่ี แบบลากจูง 

9,900.00 0.00 9,900.00 



งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
จดัซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

22,000.00 22,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ่ื์น 
จดัซ้ือเตน็ทผ์า้ใบ ขนาด 
4 x 8 เมตร 

40,000.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน 
แบบมีพนกัพิง 

9,000.00 0.00 9,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือเคาเตอร์รับช าระ
ภาษี 

5,900.00 0.00 5,900.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือตูเ้อกสารเหลก็ 
แบบบานเล่ือนกระจก
ทรงสูง 

24,000.00 0.00 24,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

23,000.00 0.00 23,000.00 

งานบริหารงาน
คลงั 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
จดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

2,500.00 0.00 2,500.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 20,000.00 0.00 20,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร บาน
เล่ือนกระจกทรงสูง 

16,000.00 0.00 16,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ จดัซ้ือลอ้วดัระยะทาง 8,500.00 0.00 8,500.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
จดัซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล 

22,000.00 0.00 22,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน 
แบบมีพนกัพิง 

4,500.00 0.00 4,500.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 40,000.00 0.00 40,000.00 



งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหลก็
พร้อมกระจก 

8,000.00 0.00 8,000.00 

รวมหมวดค่าครุภณัฑ ์ 427,380.00 22,000.00 405,380.00 

งานระดบัก่อน
วยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคาร
บา้นพกั 

จา้งเหมาติดตั้งมุง้ลวด
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็บา้นเกาะบรเพด็ 

15,400.00 0.00 15,400.00 

งานระดบัก่อน
วยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคาร
บา้นพกั 

จา้งเหมาติดตั้งมุง้ลวด
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็บา้นบึงกระจบั 

19,200.00 0.00 19,200.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าใชจ่้ายส าหรับจา้ง
ออกแบบ ควบคุมงานท่ี
จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้างหรือ
ต่อเติม 

100,000.00 0.00 100,000.00 

งาน
สวนสาธารณะ 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมาลงหิน
คลุกสวนสาธารณะ หมู่
ท่ี 5 (ลงหินคลุก) 

200,000.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคาร
บา้นพกั 

โครงการต่อเติมอาคาร
ดา้นหนา้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจบั 

300,000.00 0.00 300,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ซอย
นางซอ้ย หมู่ท่ี 9 

199,600.00 0.00 199,600.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ขา้งสระหนองหวา้-แยก
แม่ชี หมู่ท่ี 1 

292,600.00 0.00 292,600.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ดอยสวรรค ์หมู่ท่ี 8 

199,600.00 0.00 199,600.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
หนองปรือ - ไดตะโก 
โคกปรือ หมู่ท่ี 3 

199,600.00 0.00 199,600.00 



งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้ า คสล. ขนาด 
0.60 เมตร คลองบวังาม 
หมู่ท่ี 6 

126,000.00 0.00 126,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมคนั
แม่น ้ าป่าสกัท่ีน ้ ากดัเซาะ 
หมู่ท่ี 6 (ลงลูกรัง) 

74,000.00 0.00 74,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงถนนสายคลอง
ลุกพกุ หมู่ท่ี 10 (ลงหิน
คลุก) 

100,000.00 0.00 100,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงถนนสายนาตา
ขนุ หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) 

200,000.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงถนนสายบา้น
บึงกระจบั-บา้นราษฏร์
เจริญ หมู่ท่ี 5(ลงหิน
คลุก) 

300,000.00 0.00 300,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงถนนสายลดั
คลองหว้ยไผ ่หมู่ท่ี 2 
(ลงหินคลุก) 

100,000.00 0.00 100,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงถนนสายเลียบ
คลองไดตะโก หมู่ท่ี 7 
(ลงหินคลุก) 

200,000.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงถนนสายหนอง
หิน หมู่ท่ี 1 (ลงหินคลุก) 

100,000.00 0.00 100,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงถนนสายหนา้
วดับึงกระจบั - 
ซบัสวสัดิ หมู่ท่ี 4 

100,000.00 0.00 100,000.00 



งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงถนนสายหลงั 
ศพด.หมู่ท่ี 4(ลงหิน
คลุก) 

200,000.00 0.00 200,000.00 

งานอนุรักษ์
แหล่งน ้ าและ
ป่าไม ้

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการจา้งเหมาขดุ
ลอกคลองไดตะโก หมู่
ท่ี 7 และ หมู่ท่ี 9 

496,256.00 0.00 496,256.00 

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,522,256.00 0.00 3,522,256.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบติัการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

12,000.00 12,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโครงการจดังาน
รัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

5,000.00 0.00 5,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

เงินอุดหนุนโครงการจดั
งานบวงสรวงดวงพระ
วญิญาณสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชต าบล
บึง
กระจบั ประจ าปี 2563 

50,000.00 0.00 50,000.00 

งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อคัคีภยั 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนศูนยป์ฏิบติัการ
ต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพ
ติดจงัหวดัเพชรบูรณ์
(คตส.จ.พช.) 

35,000.00 0.00 35,000.00 

งานระดบัก่อน
วยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัโรงเรียนสงักดั
ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ) 

1,112,000.00 516,000.00 596,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ตามพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

200,000.00 0.00 200,000.00 



งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์ 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนโครงการก่ิง
กาชาดอ าเภอวเิชียรบุรี
และชาววเิชียรบุรีร่วมใจ
ช่วยผูป้ระสบสาธารณ
ภยั ผูย้ากไร้ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์ 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนโครงการเหล่า
กาชาดและชาวทอ้งถ่ิน
รวมใจช่วยผูป้ระสบสา
ธารณภยัและผูเ้ดือดร้อน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

10,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
ศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณี งานมะขาม
หวานนครบาล
เพชรบูรณ์ 

10,000.00 10,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 1,444,000.00 538,000.00 906,000.00 
 

ขอ้มูล ณ 11/02/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ่ายขาดเงนิสะสม ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที ่1) 



โครงการ 
งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลอื 
(บาท) 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 1 บา้นเกาะบรเพด็  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี 
สายท่ี 1 สายเลียบคลองแหว ่กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังจ านวน  400 ลบ.ม. 
สายท่ี 2 สายเลียบคลองลุมพกุ กวา้ง 3.00เมตร ยาว 1,000 เมตรดินลูกรังจ านวน 300 ลบ.ม. 

133,000 132,000 1,000 

2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 2 บา้นเกาะบรเพด็  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สายท่ี 1 สายเลียบคลองหว้ยไผ ่กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ดินลูกรังจ านวน 800 ลบ.ม. 
สายท่ี 2 สายลดัคลองหว้ยไผ ่กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรดินลกูรังจ านวน 400   ลบ.ม. 

228,000 227,000 1,000 

3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 3   บา้นโคกปรือ  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สายท่ี 1.สายเลียบคลองหว้ยไผ ่กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตรดินลูกรังจ านวน 640 ลบ.ม. 

122,000 121,000 1,000 

4.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 4  บา้นบึงกระจบั  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์  
สายท่ี 1 สายเลียบคลองลุมพกุ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตรดินลูกรังจ านวน 1,000  ลบ.
ม. 

190,000 189,000 1,000 

5.โครงการขยายท่อเมนประปา 2 น้ิว  
หมู่ท่ี 4  บา้นบึงกระจบั  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์  
โดยวางท่อเมนประปา Ø 2 น้ิว จ านวน 99 ท่อน ระยะทาง 386 เมตร ความลึก 0.50 เมตร  

33,300 0 0 

6.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 5  บา้นบึงกระจบั  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สายท่ี 1 สายนาตาโนบ่อขยะ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตรดินลูกรังจ านวน 340 ลบ.ม.  
สายท่ี 2 สายคลองหางบึง กวา้ง 4.00เมตร ยาว 1,800 เมตรดินลูกรังจ านวน 720 ลบ.ม. 

202,000 201,000 1,000 

7.โครงการขดุดินขยายบึงกระจบั 
หมู่ท่ี 5 บา้นบึงกระจบั ต าบลบึงกระจบั อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
มีเน้ือท่ีขดุดินประมาณ 3,360 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 5 เมตร 

500,000 0 0 

8.โครงการวางท่อระบายน ้ าคสล. 
หมู่ท่ี 5 บา้นบึงกระจบั ต าบลบึงกระจบั อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สายบึงกระจบั- สวนสาธารณะวางท่อระบายน ้ าคสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร ยาว 80 
เมตร 

330,000 0 0 

9.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 6 บา้นวงัทอง  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สายท่ี 1 สายเลียบแม่น ้ าป่าสกั กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรดินลูกรังจ านวน 400 ลบ.ม.   

167,000 166,000 1,000 



สายท่ี 2 สายเลียบคลองหางบึงกระจบั กวา้ง 4.00เมตร ยาว 1,200 เมตรดินลูกรังจ านวน 480 
ลบ.ม. 

10.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 7  บา้นระนามสวนหมาก  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์  
สายท่ี 1 สายเลียบแม่น ้ าป่าสกั กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินลูกรังจ านวน 480  ลบ.ม. 

91,000 90,000 1,000 

11.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบและวา่งท่อระบายน ้ าคสล  
หมู่ท่ี 8  บา้นเตาถ่าน  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สายท่ี 1 สายภายในหมู่บา้น กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินลกูรังจ านวน 480 ลบ.ม. 
จุดท่ี 2 สายหินพร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน 1 จุด 
จุดท่ี 3 สายบา้นผูช่้วยหนูพร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 10 ท่อน 2 จุด 

94,000 93,000 1,000 

12.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 9 บา้นโคกสามคัคี  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สายท่ี 1.สายเลียบคลองหนามด า กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรดินลูกรังจ านวน  300  ลบ.
ม. 
สายท่ี 2 สายเลียบคลองหว้ยไผฝ่ั่งซา้ย กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรดินลูกรังจ านวน 800  
ลบ.ม.  
สายท่ี 3 สายเลียบคลองหว้ยไผฝ่ั่งขวา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรดินลูกรังจ านวน 800  
ลบ.ม. 

324,000 323,000 1,000 

13.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกล่ียเรียบ 
หมู่ท่ี 10  บา้นเกาะบรเพด็  ต าบลบึงกระจบั  อ าเภอวเิชียรบุรี    จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สายท่ี 1.สายเลียบคลองลุมพกุ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรดินลูกรังจ านวน 800 ลบ.ม.  
สายท่ี 2 สายเลียบคลองไดตะโก กวา้ง 4.00เมตร ยาว 1,200 เมตรดินลูกรังจ านวน 480 ลบ.ม. 

217,000 216,000 1,000 

14.โครงการจดัซ้ือเรือพายชนิดพลาสติก  
จดัซ้ือเรือพายชนิดพลาสติก ขนาดกลางล าเรือกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.85 ม. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.85 
ม. จ านวน 6 ล าๆ 
 ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 

108,000 108,000 0 

15. จดัซ้ือไมพ้ายเรือ ผลิตจากไม ้ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 100 ซม. กลางใบไมพ้ายกวา้งไม่นอ้ย
กวา่ 15 ซม.  
จ านวน 30 ดา้มๆละ 980 บาทเป็นเงิน 29,400 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 

29,400 29,000 400 

16. จดัซ้ือเส้ือชูชีพ พร้อมสกรีน ช่ือ อบต.บึงกระจบั จ านวน 30 ตวัๆละ 700 บาท เป็นเงิน 
21,000 บาท 

21,000 21,000 0 

รวม 2,789,700 1,046,000 14,000 

 


