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รายงานติดตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

(โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565) 
 

 
ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
1 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการ/กิจกรรมที่รัฐบาล กระทรวง
หรือจังหวัดก าหนดหรือ มีแนวทางให้ 
อบต.จัดขึ้น 

20,000.00 0.00 
 
- 
 

 
2 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต. และ นายก อบต. 

250,000.00 203,742.16 
 
 

 
3 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 20,000.00 0.00 
 
- 

 
4 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

50,000.00 0.00 
 
- 

 
5 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

30,000.00 0.00 
 
- 

 
6 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

30,000.00 0.00 
 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 

7 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง (OD) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านบ่อ 

100,000.00 0.00 

 
 
- 

 
8 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการวันชาติ 5 ธันวา 30,000.00 2,500.00 
 
 

 
9 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
การท่องเที่ยว 

30,000.00 0.00 
 
- 

 
10 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ  
การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านบ่อ 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
11 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

500,000.00 0.00 
 
- 

 
12 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

50,000.00 0.00 
 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
13 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

150,000.00 0.00 
 
- 
 

 
14 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย 
(เบื้องต้น) ในสถานศึกษา 

50,000.00 0.00 
 
- 

 
15 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาเยาวชนประชาคม
อาเซียน 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
16 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

996,900.00 337,995.00 
 
 

17 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000.00 0.00 
- 

 
18 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการควบคุมและป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

20,000.00 0.00 
 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
19 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

40,000.00 0.00 
 
- 

 
20 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

45,000.00 0.00 
 
- 

 
21 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 

10,000.00 0.00 

 
- 

22 งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1,000,000.00 130,955.96 
 

 
23 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
ถนน คูคลอง สถานที่สาธารณะ  
(Big Cleaning Day) 

30,000.00 0.00 
 
- 

 
24 งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมดูแลรักษา คูคลอง 
ทางระบายน้ า (รักษ์น้ า รักสิ่งแวดล้อม) 

30,000.00 0.00 
 
- 

 
25 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดท าเวทีประชาคม 20,000.00 0.00 
 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
26 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

22,300.00 0.00 
 
- 

 
27 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสานสัมพันธ์ สร้างสายใย
ครอบครัวอบอุ่น 

21,100.00 0.00 
 
- 

 
28 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้ สิทธิ บทบาท 
และหน้าที่ของสตรี 

20,800.00 0.00 
 
- 

 
29 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 0.00 
 
- 

 
30 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 
แห่พระรอบต าบลบ้านบ่อ 

50,000.00 0.00 
 
- 

 
31 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงานประเพณีเนื่องใน
เทศกาลวันเข้าพรรษา 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
32 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสอบธรรมสนามหลวง 100,000.00 0.00 
 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
33 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนนพระราม 2 

10,000.00 0.00 
 
- 

 
34 

งานบ าบัดน้ าเสีย 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก าจัดวัชพืชคลองบางยี่สอ
และร่องระบายน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 2 
ถึง หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากคลองย่านซื่อ 
ถึง แนวเขตพระราม 2 และ ถึง 
หมู่บ้านแสนสุข 34 

240,000.00 0.00 

 
 
- 

 
 

35 งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณ 
บ้านนายธีระพงษ์ น่วมนวล เริ่มจาก
ถนนสายบ้านบ่อ-กระซ้าขาว  
ถึงถนนสายซอยอยู่เย็น 

498,000.00 0.00 

 
- 

 
36 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณปั้มน้ ามัน 
ทุราชโร เริ่มจากถนนสายชายทะเล -
บางขุด ถึงถนนสายยายทิม 

863,000.00 0.00 

 
 
- 

37 
งานก่อสร้าง 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระซ้าขาว หมู่ที่ 9 

750,000.00 0.00 
- 

38 
งานก่อสร้าง 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  
หมู่ที่ 5 บริเวณ 
บ้านนายธนพล วิโรจน์กิจจา 

867,000.00 0.00 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
39 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนซอยชลประทาน หมู่ที่ 3  
บริเวณถนนซอยชลประทาน 

1,176,000.00 0.00 

 
- 

 
40 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8  
ถนนสายยายทิมเริ่มจากแนวเขต
ชายทะเลถึงบ้านนายสมบัติ กริมทุม 

1,100,000.00 0.00 

 
- 

 
41 งานก่อสร้าง 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.  
หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายแดง อุยยาหาญ 
เริ่มจากถนนสายยายทิม ถึงสะพานไม้
ข้ามคลองบางยี่พาด 

528,000.00 0.00 

 
- 

 
 

42 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือ  
หมู่ที่ 9 บริเวณปากคลองบางนางนอน
ออกไปในทะเล และปากคลอง
สาธารณะประโยชน์ พร้อมปักเสาไม้ไผ่
โคนซอ 

210,000.00  0.00 

 
 
- 

 
43 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

3,620,400.00 1,793,400.00 
 
 

 
44 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1  
บ้านวัดใต้บ้านบ่อ 

20,000.00 0.00 
 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
45 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2  
บ้านท้ายวัดใหญ่บ้านบ่อ 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
46 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3  
บ้านวัดใหญ่บ้านบ่อ 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
47 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4  
บ้านท้องคุ้ง 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
48 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ต้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5  
บ้านใหม่ท้องคุ้ง 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
49 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6  
บ้านแหลมเจริญสุข 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
50 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7  
บ้านบางยี่พระ 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
51 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8  
บ้านบางขุด 

20,000.00 0.00 
 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

52 งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9  
บ้านกระช้าขาว 

20,000.00 0.00 
 
- 

 
 
 

53 งานไฟฟ้าและประปา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 

โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 3 เฟส 4 สาย 
และระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
ตามแนวถนนบางขุดชายทะเล  
บริเวณหน้าวัดบางขุด - ถังน้ าบาดาล 
หมู่ที่ 7 (อุดหนุนการไฟฟ้าสมุทรสาคร 
2 สาขาบ้านแพ้ว) 

3,270,000.00 0.00 

 
 
 
- 

 

ข้อมูล ณ 07/02/2565 
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รายงานติดตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

(ครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

 
ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

1 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน แบบพนักพิงสูง 8,000.00 0.00 - 
2 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ 
งานประมวลผล 

22,000.00 0.00 
- 

3 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000.00 0.00 
- 

 
4 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

22,000.00 0.00 
 
- 

 
5 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

7,500.00 0.00 
 
- 

6 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA 2,500.00 0.00 
- 

7 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน แบบส านักงาน 5,000.00 0.00 - 
8 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) 

42,300.00 0.00 
- 

9 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นเก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง 14,000.00 0.00 - 
10 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800.00 0.00 - 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

11 
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์อัตโนมัติ 

51,600.00 0.00 
- 

12 
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 
งานประมวลผล แบบที่ 2 

60,000.00 0.00 
- 

13 
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 

8,900.00 0.00 
- 

14 
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบที่ 1 

10,000.00 0.00 
- 

15 
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA 2,500.00 0.00 
- 

 
16 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกส านักงาน 

342,000.00 0.00 
 
- 

 
 

17 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกส านักงาน ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและ 
งานอ่ืนๆ 

132,000.00 0.00 

 
 
- 

18 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบที่ 2 

27,000.00 0.00 
- 

19 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ 
งานส านักงาน 

16,000.00 0.00 
- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

20 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA 2,500.00 0.00 
- 

 
21 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ าสแตนเลส 30,000.00 0.00 
 
- 

 
22 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

7,500.00 0.00 
 
- 

23 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED  
ขาวด า 

8,900.00 0.00 
- 

 
24 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยโซ่ 43,000.00 0.00 
 
- 

 
25 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไขควงไร้สาย 5,600.00 0.00 
 
- 

26 งานก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 28,000.00 0.00 - 
27 งานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500.00 0.00 

- 
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ล าดับที่ 

 
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
28 งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า 
(Summersible Pump) ขนาด 3HP 
220V 

45,000.00 0.00 
 
- 

 
29 งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า 
(Summersible Pump) ขนาด 5HP 
380V 

126,000.00 0.00 
 
- 

 
30 งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า 
(Summersible Pump) ขนาด 
7.5HP 380V 

188,000.00 0.00 
 
- 

ข้อมูล ณ 07/02/2565 


