
งานวิเคราะหนโยบายและแผน

ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

อําเภอเขาฉกรรจ   จังหวัดสระแกว

รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ



ยุทธศาสตรที่ 1  การคมนาคมสะดวก

แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการวางทอระบายน้ําชุมชนสันติสุข 1,500,000           -                   กองชาง / โอนลด 1,454,000.- บาท

รวม 1 โครงการ          1,500,000                     -   

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

แยกกลุมบานนายชั้น  มั่นคง ชุมชนบานเกาอุดมสุข

             250,000 213,000.00         กองชาง / กันเงิน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ขางปมน้ํามันดาวบุญเลิศ  ชุมชนรวมใจพัฒนา

             200,000 -                   กองชาง / โอนลด 200,000.- บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก

ซอยสงัดมอเตอร ชุมชนเนินมะคาพัฒนา

             150,000 150,000.00         กองชาง /

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก

ถนนทางหลวง 317 กลุมบานนายชุม ตรวจนอก 

ชุมชนสันติสุข

             495,000 495,000.00         กองชาง /

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก

ถนนหนาอําเภอ (กลุมบานนายสา จูงพันธทาว)  

ชุมชนสันติสุข

             495,000 495,000.00         กองชาง /

รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

สถานะการดําเนินงาน



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน

กลุมบานน.ส.ณิชมล ตําแยโย  ชุมชนบานเกาอุดม

สุข

             100,000 100,000.00         กองชาง /

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลติกคอนกรีต ซอย

เทศบาล 22 ชุมชนสันติสุข

             500,000 -                   กองชาง / โอนลด 498,900.- บาท

โครงการขยายเขตไฟฟารายทางในเขตเทศบาล

ตําบลเขาฉกรรจ

100,000             92,000.00          กองชาง /

รวม 8 โครงการ      2,290,000.00      1,545,000.00

ยุทธศาสตรที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ

แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาใชจายในการดําเนินการแกไขปญหาความ

เดือดรอนแกประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล

300,000             -                   สํานักปลัดฯ / โอนลด 187,500.- บาท

คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

20,000               -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการการศึกษาเพ่ือตานการใชยาเสพติดใน

เด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

50,000               36,374.00          สํานักปลัดฯ /

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000               -                   สํานักปลัดฯ /

สถานะการดําเนินงาน



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตร

ระยะสั้น

50,000               -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลัง

กายแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

30,000               -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการสงเสริมความรักและความอบอุนใน

ครอบครัว

30,000               -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการสงเสริมนักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางชวง

วันหยุด และชวงปดภาคเรียนใหเปนประโยชน

10,000               -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน 30,000               -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และคนไรท่ีพึ่ง

100,000             12,840.00          สํานักปลัดฯ / โอนลด 5,120.- บาท

โครงการสงเสริมสตรีและครอบครัว 30,000               -                   สํานักปลัดฯ /

อุดหนุนศนูยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยา

เสพติดอําเภอเขาฉกรรจ

(1)โครงการ ปราบปรามยาเสพติด 20,000 -                   สํานักปลัดฯ /

(2)โครงการเรงรัด ปฏิบัติการคนหาผูเสพยา/ผูติด

ยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัด

20,000 20,000.00          สํานักปลัดฯ /

(3)โครงการ สกัดกั้นยาเสพติดในชวงเทศกาลป

ใหมและสงกรานต

60,000 60,000.00          สํานักปลัดฯ /

(4)การแขงขันกีฬาอําเภอเขาฉกรรจตานภัยยา

เสพติดฯ เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท

60,000 60,000.00          สํานักปลัดฯ /

รวม 15 โครงการ         860,000.00        189,214.00



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการซกัซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย

               30,000 29,840.00          ฝายปองกันฯ /

โครงการปองกันและระงับอัคคีภัย                25,000 22,440.00          ฝายปองกันฯ /

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแก

พนักงานดับเพลิง

20,000               19,550.00          ฝายปองกันฯ /

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล

เขาฉกรรจ

200,000             -                   ฝายปองกันฯ /

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ                80,000 80,000.00          ฝายปองกันฯ

รวม 5 โครงการ         355,000.00        151,830.00

3 แผนงานการศึกษา

โครงการคายเยาวชน                50,000 -                   กองการศึกษา /

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ                80,000 200.00               กองการศึกษา /

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกปอง 

เทิดทูนสถาบัน

               30,000 -                   กองการศึกษา /

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ

เยาวชนเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

               20,000 -                   กองการศึกษา /

โครงการแขงขันกีฬาภายใน                20,000 -                   งานกอนวัยเรียน /

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาต/ิงาน

ประเพณี

               20,000 5,350.00            งานกอนวัยเรียน /

โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน                10,000 2,150.00            งานกอนวัยเรียน /

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                30,000 -                   งานกอนวัยเรียน /

โครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธ                 3,000 3,000.00            งานกอนวัยเรียน /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

โครงการศกึษาเรียนรูจากประสบการณจริง                10,000 4,160.00            งานกอนวัยเรียน /

วัสดงุานบานงานครัว-อาหารเสริม(นม)            1,743,750 1,564,820.56      งานกอนวัยเรียน /

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี  (จัดงานพิธีวันปยมหาราช)

                5,000                      -   กองการศึกษา /

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท

รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เน่ือง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)

               15,000           15,000.00 กองการศึกษา /

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมรา

ชนนีพันปหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา)

               15,000           15,000.00 กองการศึกษา /

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)

               15,000             5,000.00 กองการศึกษา /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันคลายวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 

และวันพอแหงชาต)ิ

                5,000             5,000.00 กองการศึกษา /

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร)

                5,000                      -   กองการศึกษา /

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันฉัตรมงคล)

                5,000                      -   กองการศึกษา /

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจาและ

วันขาราชการพลเรือน)

                5,000                      -   กองการศึกษา /

 -โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและ

งานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี

บรมราชวงศ)

                5,000                      -   กองการศึกษา /

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ-โครงการจัดงานสืบสาน

วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด

สระแกว ประจําป 2565

50,000.00           -                   กองการศึกษา /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ- คาอาหาร

กลางวนั

3,486,000           3,412,500.00      กองการศึกษา /

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ-โครงการยุว

มัคคุเทศกนอยสรางจิตสํานึกรักบานเกิดรักทองถิ่น

30,000               30,000.00          กองการศึกษา /

รวม 23 โครงการ      5,657,750.00      5,062,180.56

4 แผนงานสาธารณสุข

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ-โครงการสํารวจ

ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา

                8,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

โครงการยุทธศาสตรสระแกว เมืองแหงความสุข 

ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง

80,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 10,000 9,207.00            กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออก 200,000 195,800.00         กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา

60,000 59,229.00          กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 200,000 198,860.00         กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ

อุบัติใหมและโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา ในชุมชน

100,000 96,000.00          กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 50,000               -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

50,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

เกษตร

/

โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใสใจสิ่งแวดลอม 50,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

เกษตร

/

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยใชสมุนไพรใกลตัว 30,000 29,400.00          กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

รวม 11 โครงการ         838,000.00        588,496.00

5 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการซอมแซมหอกระจายขาวในเขตเทศบาล 200,000             200,000.00         กองชาง /

โครงการคดัแยกขยะ 50,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

ติดต้ังกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาลจํานวน 3 

จุด

 (1) กลองวงจรปด หมูที่ 3  บานเกาอุดมสุข 479,000.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

479,000.- บาท/กันเงิน

(2) กลองวงจรปด หมูท่ี 5 484,000.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

484,000.- บาท/กันเงิน

(3) กลองวงจรปด หมูท่ี 6 บานสันติสุข 491,000.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

491,000.- บาท/กันเงิน



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

กอสรางหอกระจายขาวในเขตเทศบาลตําบลเขา

ฉกรรจ จํานวน 3 จุด โดยการเปลี่ยนอุปกรณตางๆ

 ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด

 (1) จุดที่ 1 หมูที่ 5 236,500.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

236,500.- บาท/กันเงิน

(2) จุดที่ 2 หมูท่ี 6 บานสันติสุข 233,800.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

233,800.- บาท/กันเงิน

(3) จุดที่ 3 หมูท่ี 3  บานเกาอุดมสุข 228,600.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

228,600.- บาท/กันเงิน

โครงการเงินอุดหนุนการ ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

 สระแกว

316,613.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

316,613.- บาท

โครงการขยายเขตระบบ ไฟฟาแรงต่ําใหกับชุมชน

 บานเกาอุดมสุข(สระกุด)กลุมบานนายอดิศร เชิด

 ฉิน หมู 3 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จังหวัด

สระแกว

58,545.05          กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

58,545.05 บาท

โครงการคาใชจายในการ วางทอขยายเขต

จําหนายน้ําประปาใหกับ กลุม ทาวนเฮาสสมพร 

และซอย หลังศาลาเอนกประสงควดั คริสต หมู 4

 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ

389,518.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

390,823.- บาท



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

โครงการเงินอุดหนุนการ ประปาสวนภูมิภาคสาขา

 สระแกว -ซอยรีสอรทบอย- โกพอส ถนนเทศบาล

 18 หมู 6 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จังหวัด

สระแกว จํานวน 499,856 บาท - กลุมบานอู

สวัสด์ิโชคอัพ หมอลําปน หมูท่ี 6 ต. เขาฉกรรจ อ.

เขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว จํานวน 200,876 บาท

 รงมเปนเงินทั้งสิ้น 700,732 บาท(เจ็ดแสนเจ็ด

รอยสามสิบสองบาทถวน)

699,532.00         กองชาง / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

700,732.- บาท

รวม 12 โครงการ         250,000.00      3,817,108.05

6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด                50,000 124,275.00         กองการศกึษา / โอนเพ่ิม 87,800.- บาท

โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแขงขันเรือ

พายพ้ืนบาน

               50,000 3,600.00            กองการศึกษา /

โครงการจัดงานวันสงกรานต วันครอบครัว และ

วันผูสูงอายุ

               50,000 2,400.00            กองการศึกษา / โอนลด 2,900.- บาท

โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ              200,000 4,500.00            กองการศึกษา / โอนลด 87,800.- บาท

โครงการแหเทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา                30,000 31,732.00          กองการศกึษา / โอนเพ่ิม 2,900.- บาท

รวม 5 โครงการ         380,000.00        166,507.00

7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการติดตั้งราวกันตก(GUARD RAIL) ภายใน

เขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

100,000             100,000.00         กองชาง /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค

ชุมชนสันติสุข

           1,950,000 1,632,000.00      กองชาง / กันเงิน

โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค 

ชุมชนทรายงามพัฒนา

             495,000 494,800.00         กองชาง /

รวม 3 โครงการ      2,545,000.00      2,226,800.00

8 แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,200,000           5,967,000.00      สํานักปลัดฯ /

เบี้ยยังชีพผูปวยพิการ 1,380,000           1,269,200.00      สํานักปลัดฯ /

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 60,000               36,000.00          สํานักปลัดฯ /

รวม 3 โครงการ      7,640,000.00      7,272,200.00

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเขาฉกรรจ 450,000             345,000.00         สํานักปลัดฯ / โอนลด 79,225.95 บาท

รวม 1 โครงการ         450,000.00        345,000.00

2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม  -  โครงการ                     -                       -   

สถานะการดําเนินงาน



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคเพ่ือใชจัด

กิจกรรมแขงขันเรือพายพื้นบานและงานประเพณี

ลอยกระทง  ชุมชนบานเกาอุดมสุข

           1,950,000 1,760,800.00      กองชาง / กันเงิน

รวม 1 โครงการ      1,950,000.00      1,760,800.00

ยุทธศาสตรที่ 4  บริหารจัดการ

แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือนนายก/รองนายก              756,000 756,000.00         สํานักปลัดฯ /

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯ/รองนายกฯ              240,000 240,000.00         สํานักปลัดฯ /

เงินคาตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ              240,000 240,000.00         สํานักปลัดฯ /

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี

             216,000 216,000.00         สํานักปลัดฯ /

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ            1,620,000 1,620,000.00      สํานักปลัดฯ /

เงินเดือนพนักงานเทศบาล            4,180,980 3,576,250.00      สํานักปลัดฯ /

เงินเดือนพนักงานเทศบาล            2,959,980 1,396,880.00      กองคลัง /

เงินเดือนพนักงานเทศบาล              207,060 205,380.00         หนวยตรวจสอบภายใน /

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาล                 4,200 4,200.00            สํานักปลัดฯ /

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาล                72,000 5,325.00            กองคลัง /

สถานะการดําเนินงาน



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล /รองปลัดฯ/นัก

บริหาร

             398,400 348,900.00         สํานักปลัดฯ /

เงินประจําตําแหนงนักบริหาร              170,400 159,900.00         กองคลัง /

คาจางลูกจางประจํา              275,640 273,480.00         สํานักปลัดฯ /

คาตอบแทนพนักงานจาง            1,057,800 982,800.00         สํานักปลัดฯ /

คาตอบแทนพนักงานจาง              804,960 787,860.00         กองคลัง /

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง                48,000 40,000.00          สํานักปลัดฯ /

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง                99,900 104,186.66         กองคลัง / โอนเพ่ิม 4,286.66 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

             428,280 418,280.00         สํานักปลัดฯ / กันเงิน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

             350,000 124,600.00         กองคลัง /

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

             242,290 242,290.00         กองคลัง / กันเงิน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

               17,570 17,570.00          หนวยตรวจสอบภายใน / กันเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                10,000 3,780.00            สํานักปลัดฯ /

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 5,000 -                   กองคลัง /

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร              100,000 38,225.00          สํานักปลัดฯ /

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                25,000 2,100.00            กองคลัง /

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                 4,800 -                   หนวยตรวจสอบภายใน /

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ              500,000 383,847.56         สํานักปลัดฯ / โอนลด 60,000.- บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

  - คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล 

หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ

               30,000 25,000.00          สํานักปลัดฯ /

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ              250,000 175,170.53         กองคลัง /

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                10,000 9,600.00            หนวยตรวจสอบภายใน /

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                60,000 32,735.00          สํานักปลัดฯ /

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา              100,000 322,000.00         สํานักปลัดฯ / โอนเพ่ิม 346,725.95 บาท

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                50,000 32,800.00          กองคลัง / โอนลด 4,000.- บาท

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                50,000 2,900.00            หนวยตรวจสอบภายใน /

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                60,000 83,341.25          สํานักปลัดฯ / โอนเพ่ิม 60,000.- บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                40,000 42,786.00          กองคลัง / โอนเพ่ิม 4,000.- บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                20,000 3,540.00            หนวยตรวจสอบภายใน /

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งระดับตางๆ                50,000 -                   สํานักปลัดฯ / โอนลด 50,000.- บาท

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ              100,000 22,600.00          สํานักปลัดฯ /

โครงการกิจกรรมวันทองถิ่นไทย                30,000 -                   สํานักปลัดฯ / โอนลด 30,000.- บาท

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล                50,000 35,060.00          สํานักปลัดฯ /

โครงการแขงขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจตานยา

เสพติด

               40,000 39,298.00          สํานักปลัดฯ /

โครงการแขงขันกีฬาระหวางเทศบาลในจังหวัด

สระแกวตานยาเสพติด

             100,000 -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ                20,000 16,571.00          สํานักปลัดฯ /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

โครงการเทศบาลสัญจร                10,000 -                   สํานักปลัดฯ /

ฝกอบรมและสัมมนาตามโครงการของเทศบาลจัด

ขึ้น

               30,000 -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

               30,000 34,380.00          สํานักปลัดฯ / โอนเพ่ิม 5,120.- บาท

โครงการฝกอบรมสมัมนาและทัศนศึกษาดูงานใน

ประเทศและ/หรือตางประเทศ

             500,000 372,873.00         สํานักปลัดฯ /

โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายใหกับ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

               20,000 19,940.00          สํานักปลัดฯ /

โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา                 5,000 4,300.00            สํานักปลัดฯ /

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเทศบาลตําบล

เขาฉกรรจ

             100,000 100,000.00         สํานักปลัดฯ /

โครงการรับเสด็จพระราชดําเนินของพระบรม

ราชวงศ

               20,000 -                   สํานักปลัดฯ /

โครงการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี                 2,000 2,000.00            กองคลัง /

คาบํารุงรักษาและซอมแซม              100,000 34,344.38          สํานักปลัดฯ /

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                30,000 1,040.00            กองคลัง /

วัสดสํุานักงาน              300,000 151,854.50         สํานักปลัดฯ /

วัสดสํุานักงาน              120,000 92,129.85          กองคลัง /

วัสดสํุานักงาน                 5,000 4,723.00            หนวยตรวจสอบภายใน /

วัสดงุานบานงานครัว                50,000 42,022.00          สํานักปลัดฯ /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

วัสดงุานบานงานครัว                 5,000 4,498.00            กองคลัง /

วัสดยุานพาหนะและขนสง              100,000 31,920.00          สํานักปลัดฯ /

วัสดยุานพาหนะและขนสง                 5,000 -                   กองคลัง /

วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น              100,000 50,010.00          สํานักปลัดฯ /

วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น                10,000 1,550.00            กองคลัง /

วัสดโุฆษณาและเผยแพร                 5,000 2,390.00            สํานักปลัดฯ /

วัสดคุอมพิวเตอร                50,000 24,520.00          สํานักปลัดฯ /

วัสดคุอมพิวเตอร                80,000 57,795.01          กองคลัง /

วัสดคุอมพิวเตอร                 5,000 4,400.00            หนวยตรวจสอบภายใน /

วัสดวุทิยาศาสตรและการแพทย                 5,000 4,992.00            กองคลัง /

วัสดกุอสราง                 5,000 1,078.00            กองคลัง /

วัสดอุื่น                 5,000 -                   สํานักปลัดฯ /

คาไฟฟา              500,000 419,316.93         สํานักปลัดฯ /

คาน้ําประปา                30,000 22,633.03          สํานักปลัดฯ /

คาบริการโทรศัพท                30,000 22,113.17          สํานักปลัดฯ /

คาบริการไปรษณีย                 5,000 2,875.00            สํานักปลัดฯ /

คาบริการไปรษณีย              100,000 12,043.00          กองคลัง /

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                50,000 41,917.42          สํานักปลัดฯ /

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                16,000 14,625.83          กองคลัง /

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ              200,000 -                   สํานักปลัดฯ / โอนลด 21,500.- บาท

รวม 79 โครงการ    18,722,260.00    14,609,540.12

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เงินเดือนพนักงานเทศบาล              652,500 646,500.00         ฝายปองกันฯ /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

เงินประจําตําแหนงนักบริหาร                18,000 18,000.00          ฝายปองกันฯ /

คาตอบแทนพนักงานจาง            1,300,800 2,170,475.80      ฝายปองกันฯ /

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง              108,000 104,810.64         ฝายปองกันฯ /

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

             163,770 163,770.00         ฝายปองกันฯ / กันเงิน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                 5,000 1,280.00            ฝายปองกันฯ /

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                50,000 31,560.00          ฝายปองกันฯ /

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                50,000 -                   ฝายปองกันฯ / โอนลด 10,000.- บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                10,000 5,085.00            ฝายปองกันฯ /

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                50,000 59,046.08          ฝายปองกันฯ /

วัสดสํุานักงาน                 5,000 4,180.00            ฝายปองกันฯ /

วัสดงุานบานงานครัว                 5,000 3,955.00            ฝายปองกันฯ /

วัสดยุานพาหนะและขนสง              300,000 10,550.00          ฝายปองกันฯ /

วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น              200,000 97,555.90          ฝายปองกันฯ /

วัสดเุครื่องแตงกาย              100,000 99,600.00          ฝายปองกันฯ /

วัสดเุครื่องดับเพลิง              150,000 149,400.00         ฝายปองกันฯ /

วัสดกุารเกษตร                 5,000 -                   ฝายปองกันฯ /

วัสดอุื่น                 5,000 4,830.00            ฝายปองกันฯ /

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                12,000 8,184.44            ฝายปองกันฯ /

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                50,000 -                   ฝายปองกันฯ /

รวม 20 โครงการ      3,240,070.00      3,578,782.86

3 แผนงานการศึกษา

เงินเดือนพนักงานเทศบาล            2,012,160 662,380.00         กองการศกึษา /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงานเทศบาล            1,021,380 -                   งานกอนวัยเรียน /

เงินเดือนพนักงานเทศบาล              355,320 -                   งานกีฬาและนันทนาการ /

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาล                24,000 7,100.00            กองการศึกษา /

เงินประจําตําแหนงนักบริหาร              170,400 134,400.00         กองการศกึษา /

เงินวิทยฐานะ                42,000 -                   งานกอนวัยเรียน /

คาตอบแทนพนักงานจาง              432,000 324,000.00         กองการศกึษา /

คาตอบแทนพนักงานจาง              488,400 485,370.00         งานกอนวัยเรียน /

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง                48,000 36,000.00          กองการศกึษา /

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง                72,000 750.00               งานกอนวัยเรียน /

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

             114,660 112,460.00         กองการศกึษา / โอนลด 2,200.- บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

               66,360 66,360.00          งานกอนวัยเรียน / กันเงิน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                30,000 32,200.00          กองการศกึษา / โอนเพ่ิม 2,200.- บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ              100,000 49,279.50          กองการศกึษา /

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                40,000 36,935.00          งานกอนวัยเรียน /

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ              250,000 216,000.00         งานกีฬาและนันทนาการ /

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                50,000 1,000.00            กองการศึกษา /

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                50,000 15,600.00          กองการศกึษา /

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                30,000 -                   งานกอนวัยเรียน /

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                20,000 6,682.00            กองการศึกษา /

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                10,000 -                   งานกอนวัยเรียน /

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                15,000 -                   กองการศึกษา /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                10,000 -                   งานกอนวัยเรียน /

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                20,000 -                   งานกีฬาและนันทนาการ /

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 638,000             357,704.00         งานกอนวัยเรียน /

วัสดสํุานักงาน              400,000 104,343.00         กองการศกึษา /

วัสดสํุานักงาน                30,000 17,039.00          งานกอนวัยเรียน /

วัสดสํุานักงาน                20,000 1,450.00            งานกีฬาและนันทนาการ /

วัสดงุานบานงานครัว                10,000 3,908.00            กองการศึกษา /

วัสดงุานบานงานครัว                30,000 20,776.00          งานกอนวัยเรียน /

วัสดงุานบานงานครัว                30,000 8,425.00            งานกีฬาและนันทนาการ /

วัสดโุฆษณาและเผยแพร                 2,000 -                   กองการศึกษา /

วัสดโุฆษณาและเผยแพร                 1,500 -                   งานกอนวัยเรียน /

วัสดคุอมพิวเตอร                20,000 13,260.00          กองการศกึษา /

วัสดคุอมพิวเตอร                10,000 6,480.00            งานกอนวัยเรียน /

วัสดวุทิยาศาสตรและการแพทย 250,000             15,959.10          งานกีฬาและนันทนาการ /

วัสดวุทิยาศาสตรและการแพทย 15,000               3,734.00            งานกอนวัยเรียน /

วัสดกุารเกษตร 5,000                5,000.00            งานกอนวัยเรียน /

วัสดกุารเกษตร 20,000               1,560.00            งานกีฬาและนันทนาการ /

คาไฟฟา                45,000 15,349.65          งานกอนวัยเรียน /

คาไฟฟา              180,000 53,652.89          งานกีฬาและนันทนาการ /

คาน้ําประปา 25,000               8,038.18            งานกอนวัยเรียน /

คาน้ําประปา 120,000             32,776.13          งานกีฬาและนันทนาการ /

คาบริการไปรษณีย                 1,200 -                   งานกอนวัยเรียน /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

คาบริการทางดานโทรคมนาคม                15,000 9,011.54            กองการศึกษา /

คาบริการทางดานโทรคมนาคม                15,000 7,597.00            งานกอนวัยเรียน /

คาบริการทางดานโทรคมนาคม                10,000 -                   งานกีฬาและนันทนาการ /

รวม 47 โครงการ      7,364,380.00      2,872,579.99

4 แผนงานสาธารณสุข

เงินเดือนพนักงานเทศบาล            2,025,480 1,000,934.08      กองสาธารณสุขฯ /

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาล                48,000 -                   กองสาธารณสุขฯ / โอนลด 39,401.81 บาท

เงินประจําตําแหนงนักบริหาร                78,000 60,000.00          กองสาธารณสุขฯ /

คาจางลูกจางประจํา              303,120 300,600.00         กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

               87,740 87,740.00          กองสาธารณสุขฯ / กันเงิน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

               25,670 25,670.00          กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/ กันเงิน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

             120,000 100,000.00         กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                30,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                10,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                20,000 8,400.00            กองสาธารณสุขฯ /

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ              120,000 36,888.00          กองสาธารณสุขฯ /

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                30,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                10,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                30,000 3,720.00            กองสาธารณสุขฯ /

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานแก 

 อสม.และผูนําชุมชน

500,000             -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/ โอนลด 500,000.- บาท

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.)เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

469,950.00         กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/ โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

500,000.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                50,000 22,163.04          กองสาธารณสุขฯ /

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                50,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

วัสดสํุานักงาน                30,000 28,329.00          กองสาธารณสุขฯ /

วัสดสํุานักงาน                 5,000 4,797.00            กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

วัสดงุานบานงานครัว                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

วัสดยุานพาหนะและขนสง                50,000 78,956.16          กองสาธารณสุขฯ /

วัสดยุานพาหนะและขนสง                10,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น                50,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

วัสดวุทิยาศาสตรและการแพทย                10,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

วัสดโุฆษณาและเผยแพร                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

วัสดโุฆษณาและเผยแพร                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

วัสดคุอมพิวเตอร                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

วัสดคุอมพิวเตอร                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

วัสดอุื่น                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

วัสดอุื่น                 5,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

คาบริการไปรษณีย                 1,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

คาบริการไปรษณีย                 1,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

คาบริการทางดานโทรคมนาคม                10,000 7,691.16            กองสาธารณสุขฯ /

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                50,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                50,000 -                   กองสาธารณสุขฯ/งาน

บริการฯ

/

รวม 38 โครงการ      3,850,010.00      2,235,838.44

4 แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเดือนพนักงานเทศบาล            2,047,980 975,340.00         กองชาง /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาล                24,000 7,100.00            กองชาง /

เงินประจําตําแหนงนักบริหาร              170,400 141,900.00         กองชาง /

คาตอบแทนพนักงานจาง              324,000 324,000.00         กองชาง /

คาตอบแทนพนักงานจาง            1,891,080 1,930,490.81      กองสาธารณสุขฯ / โอนเพ่ิม 39,410.81 บาท

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง                36,000 36,000.00          กองชาง /

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง              306,000 202,967.48         กองสาธารณสุขฯ /

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

             142,110 142,110.00         กองชาง / กันเงิน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

 อปท.

             157,590 157,590.00         กองสาธารณสุขฯ / กันเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                80,000 74,220.00          กองสาธารณสุขฯ /

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                10,000 -                   กองชาง /

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            3,345,190 549,802.74         กองชาง / โอนลด 1,516,713.05 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,000,000 730,620.00         กองสาธารณสุขฯ /

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                50,000 3,900.00            กองชาง /

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา                10,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                30,000 6,781.00            กองชาง /

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                10,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                50,000 49,840.00          กองชาง /

คาบํารุงรักษาและซอมแซม              130,000 124,510.00         กองสาธารณสุขฯ /

วัสดสํุานักงาน                30,000 25,815.00          กองชาง /

วัสดสํุานักงาน                10,000 9,925.00            กองสาธารณสุขฯ /

วัสดงุานบานงานครัว              400,000 324,375.00         กองสาธารณสุขฯ /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

วัสดไุฟฟาและวิทยุ              500,000 546,360.00         กองชาง / โอนเพ่ิม 46,360.- บาท

วัสดกุอสราง              300,000 347,335.00         กองชาง / โอนเพ่ิม 50,000.- บาท

วัสดกุอสราง              100,000 2,790.00            กองสาธารณสุขฯ /

วัสดยุานพาหนะและขนสง              100,000 3,980.00            กองชาง / โอนลด 46,360.- บาท

วัสดยุานพาหนะและขนสง              170,000 28,230.00          กองสาธารณสุขฯ / โอนลด 30,000.- บาท

วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น              100,000 51,837.00          กองชาง /

วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น              600,000 442,198.00         กองสาธารณสุขฯ /

วัสดโุฆษณาและเผยแพร                10,000 -                   กองชาง /

วัสดเุครื่องแตงกาย                50,000 8,200.00            กองชาง /

วัสดเุครื่องแตงกาย                50,000 15,020.00          กองสาธารณสุข /

วัสดคุอมพิวเตอร                30,000 9,335.00            กองชาง /

วัสดกุารเกษตร                20,000 19,380.00          กองสาธารณสุข /

วัสดอุื่นๆ                20,000 -                   กองชาง /

วัสดอุื่นๆ                 5,000 -                   กองสาธารณสุข /

คาไฟฟา              100,000 98,872.02          กองชาง /

คาน้ําประปา                20,000 18,732.71          กองชาง /

คาบริการไปรษณีย                 1,000 -                   กองสาธารณสุขฯ /

คาบริการทางดานโทรคมนาคม                15,000 7,691.16            กองชาง /

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ              200,000 26,800.00          กองชาง /

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ              200,000 197,900.00         กองสาธารณสุขฯ /

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา K)              500,000 -                   กองชาง /

โครงการติดตั้งปายชื่อซอยตางๆ ภายในเขต

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

490,000             490,000.00         กองชาง /



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

รวม 44 โครงการ    13,835,350.00      8,131,947.92

6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักพนักงาน

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

100,000             100,000.00         กองชาง / กันเงิน

โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ และโรงซอม

บํารุงกองชาง ขางอาคารหอประชุมเทศบาลตําบล

เขาฉกรรจ

490,000             490,000.00         กองชาง /

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมดานบน 500,000             500,000.00         กองชาง / กันเงิน

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล

เขาฉกรรจ

1,000,000           1,000,000.00      กองชาง / กันเงิน

รวม 4 โครงการ      2,090,000.00      2,090,000.00

7 แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              350,000 235,539.00         สํานักปลัดฯ /

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                20,000 13,003.00          สํานักปลัดฯ /

เงินสํารองจาย              700,000 51,255.00          สํานักปลัดฯ /

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ              120,000 109,800.00         สํานักปลัดฯ /

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย              110,000 89,978.71          สํานักปลัดฯ /

คาใชจายในกิจการจราจร                40,000 15,638.00          สํานักปลัดฯ /

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ กบท.            1,710,000 1,710,000.00      สํานักปลัดฯ /

เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญพนักงานครู 

(ช.ค.บ.)

               58,500 -                   สํานักปลัดฯ /

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู                61,600 10,000.00          สํานักปลัดฯ /

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา              536,880 544,831.96         สํานักปลัดฯ / โอนเพ่ิม 7,951.96 บาท



แผน งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน ผลสัมฤทธิ์

งาน โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจาย รับผิดชอบ ไมได อยูระหวาง ดําเนินงาน

ท่ี ดําเนินงาน ดําเนินงาน แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินงาน

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ 90,000               -                   สํานักปลัดฯ /

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู 30,000               -                   สํานักปลัดฯ /

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญลูกจางประจําถายโอน 80,000               -                   สํานักปลัดฯ /

เงินชวยพิเศษ 20,000               -                   สํานักปลัดฯ /

เงินชวยพิเศษ 20,000               -                   สํานักปลัดฯ /

เงินชวยพิเศษ 20,000               -                   สํานักปลัดฯ /

รวม 16 โครงการ      3,966,980.00      2,780,045.67

รวม 336 โครงการ 77,784,800.00   59,423,870.61   

ครุภัณฑ

โตะทํางาน  พรอมเกาอี้                55,600 55,300.00          สํานักปลัดฯ /

พัดลมอุตสาหกรรม                30,000 30,000.00          กองสาธารณสุขฯ /

โตะกราบ                 4,900 4,150.00            กองการศึกษา /

รถสามลออเนกประสงค              100,000 100,000.00         สํานักปลัดฯ /

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น                 6,000 5,980.00            สํานักปลัดฯ /

เครื่องซกัผา                18,000 18,000.00          กองการศกึษา /

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card

 Reader)

                   700 590.00               สํานักปลัดฯ /

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนราคารวมคา

ติดต้ัง)แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

21,500.00          สํานักปลัดฯ / โอนตั้งจายรายการใหม/โอนเพิ่ม 

21,500.- บาท

รวม  8  รายการ 215,200            235,520.00       

งบประมาณท้ังสิ้น 78,000,000       59,659,390.61   



- ปญหา อุปสรรค

- ขอเสนอแนะ

        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเขาฉกรรจยังประสบปญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเทศบาลตําบลเขาฉกรรจตองดําเนินการตาม

มาตรการการปองกันโรคระบาดของโรคตังกลาวอยางตอเน่ือง ประกอบกับมีคําสั่งและประกาศของคณะกรรมการของจังหวัดสระแกว มีผลตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ลักษณะเปน

การรวมคนเปนจํานวนมาก  หรือเสี่ยงตอการแพร ระบาดของโรค  บางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดําเนินการตอไปใดในขณะนี้ ทําใหผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นมีเปาหมาย ลดลง แต

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  ก็ไดดําเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข แผนพัฒนาทองถ่ิน และโอน เพ่ิม ลด งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการใช

จายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความตองการของประซาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ี

        เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพรระบาดอยูในปจจุบัน และยังสายพันธุท่ีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงข้ึน เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  จึงไดมีการเตรียม

ความพรอมในการรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามมาตรการอยูเสมอ ในการกําหนดการวางแผน การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณ

ในปจจุบัน พรอมท้ังตอบสนองความตองการของประขาซนและเกิดประโยชนสงูสุด  ยุทธศาสตร และการดําเนินงานเปนอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปตามความตองการอยาง

แทจริง

       ทั้งนี้  ภาศประชาชน หนวยงานของรัฐ  ภาคเอกชนและผูมีสวนไดเสีย สามารถใหขอเสนอแนะใหดําปรึกษา แนะนํา ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดโดยตรงตอผูบริหารของเทศบาลตําบลเขา

ฉกรรจ  หรือใหขอมูลผานระบบเว็บไซด ของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ www.khaochakan.go.th หรือติดตอใหขอมูลไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว 27000   หมายเลข   

โหรศัพท 0 3724 7210 ในวันและเวลาราชการ


