


 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
เทศบาลต าบลโชคชัย 

 
 

 
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตลุาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน า้ 

คสล. ซอยบา้นผู้ใหญ่หวิน  
(ส่วนท่ีเหลือ) 
หมู่ที่ 6 ต้าบลโชคชัย 

51,345     0.00 กองช่าง  

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ถนน ถนนเสรีประชา 
(ช่วงแยกถนนมิตรภาพถึง 
วัดบิง) และถนนวัลลภิากรณ์  
(ช่วงแยกตัดถนนโชคชัย- 
ครบุรีถึงแยกถนนเสรีประชา) 
หมู่ที่ 6,7,8 ต้าบลโชคชัย 

3,280,000     0.00 กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า คสล.  
ซอยบ้านช่างป้อม  
หมู่ที่ 7 ต้าบลโชคชัย 

428,200     0.00 กองช่าง  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
4 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางวี

ระบายน ้า คสล.  
ถนนเสรีประชา(ช่วงปากซอยแสน
แสบทั ง 2 ข้าง)  
หมู่ที่ 6,7 ต้าบลโชคชัย 

156,000     0.00 กองช่าง  

5 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาราง
ระบายน ้า คสล. ถนนเสรปีระชา 
(ช่วงหน้าร้าน CJ  
ถึงร้านขายน ้ามัน) 
หมู่ที่ 6 ต้าบลโชคชัย 

125,000     0.00 กองช่าง  

6 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาราง
ระบายน ้า คสล.  
ถนนเสรีประชา  
(ช่วงปากซอยเสรีประชา 3 ถึงซอย
บ้านน้านพ) 
หมู่ที่ 6 ต้าบลโชคชัย 

106,000     0.00 กองช่าง  

รวม 6 โครงการ 4,146,545     0.00   
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1.2 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าฯ 100,000     0.00 กองช่าง  
รวม 1 โครงการ 100,000     0.00   
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  2.1 แผนงานงบกลาง  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นท่ี 
300,000     300,000 ส้านักปลดัฯ  

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 18,600,000     8,782,800 
คงเหลือ 9,790,500  

ส้านักปลดัฯ  

3 เบี ยยังชีพคนพิการ 3,060,000     1,471,200 
คงเหลือ 1,586,400 

ส้านักปลดัฯ  

4 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 150,000     48,000 
คงเหลือ 102,000 

ส้านักปลดัฯ  

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  
รวม 5 โครงการ 22,210,000      10,602,000   

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 5 

 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี    

 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน 

และระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและ
เยาวชน 

20,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  

รวม 1 โครงการ 20,000     0.00   
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

 2.3 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 

1 เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

380,000     0.00 กองสาธารณสุข  

รวม 1 โครงการ 380,000     0.00   
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี    

 2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)   
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 โครงการควบคมุป้องกันโรคติดต่อ 500,000     0.00 กองสาธารณสุข  
2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรน่า 2019 

500,000     350,251.00 กองสาธารณสุข  

3 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000     25,060.00 กองสาธารณสุข  

รวม 3 โครงการ 1,030,000     375,311   
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมาย
เหตุ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 โครงการประชาคมเพื่อจัดท้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
30,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา     
ดูงานคณะกรรมการชุมชน 

300,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  

3 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
คณะกรรมการตลาดเทศบาล
ต้าบลโชคชัย 

100,000     0.00 กองสาธารณสุขฯ  

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  

5 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 
และคัดแยกขยะมลูฝอยชุมชน 

80,000     0.00 กองสาธารณสุขฯ  

6 โครงการให้ความรู้ดา้นความ
ปลอดภัยในการท้างานตามหลัก
อาชีวะอนามัย 

10,000     0.00 กองสาธารณสุขฯ  

7 โครงการอบรมผู้ประกอบการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

40,000     0.00 กองสาธารณสุข  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมาย
เหตุ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
8 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

การจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 
100,000     0.00 กองสาธารณสุข  

9 โครงการอบรมให้ความรู้ผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลต้าบลโชคชัย 

50,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  

รวม 9 โครงการ 760,000     0.00   
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมาย
เหตุ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบล
โชคชัย 

500,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  
(งานสังคม
สงเคราะห์) 

 

รวม 1 โครงการ 500,000     0.00   
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมาย
เหตุ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการศึกษา 

40,000     0.00 กองการศึกษาฯ  

รวม 1 โครงการ 40,000     0.00   
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา   

 3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต้าบลโชคชัย 
20,000     0.00 กองการศึกษา  

2 โครงการจดักิจกรรมอ้าลา
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลโชคชัย 

20,000     0.00 กองการศึกษา  

3 โครงการจดังานสายใยสายสัมพันธ์
ครอบครัวของหน ู

20,000     0.00 กองการศึกษา  

4 โครงการประชุมชี แจงผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลโชคชัย 

10,000     0.00 กองการศึกษา  

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

813,450     441,150.00 กองการศึกษา  

6 โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน (สพฐ.) 

8,782,200     4,067,380.00 กองการศึกษา  

รวม  6 โครงการ 9,665,650     4,508,530   
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   

  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)  

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 โครงการ 5 ส 30,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  
2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและ

พัฒนาบุคลากร 
300,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  

3 โครงการจดังานวันเทศบาล 10,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  
4 โครงการส่งเสริมมาตรฐาน

คุณธรรมจริยธรรม 
30,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแกผู่้น้าชุมชน 

12,000     0.00 ส้านักปลดั  
(งานนิติการ) 

 

6 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอโชคชัย จังวัด
นครราชสมีา 

   11,000.00      11,000 ส้านักปลดัฯ  

7 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ    10,000.00      0.00 ส้านักปลดัฯ  
8 เงินอุดหนุนส่วนราชการ    10,000.00      0.00 ส้านักปลดัฯ  
9 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน    10,000.00      0.00 ส้านักปลดัฯ  

รวม 9 โครงการ 423,000     11,000   
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี     

 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

200,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  
(งานป้องกันฯ) 

 

2 โครงการเพิม่ศักยภาพ อปพร.ด้าน
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

100,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  
(งานป้องกันฯ) 

 

3 โครงการลดอุบัตภิัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

70,000     33,515 ส้านักปลดัฯ  
(งานป้องกันฯ) 

 

4 โครงการวัน อปพร. 10,000     0.00 ส้านักปลดัฯ  
(งานป้องกันฯ) 

 

รวม 4 โครงการ 380,000     33,515   
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5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน    

 5.1 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)  

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 
(อพ.สธ.) 

100,000     0.00 กองช่าง  

รวม 1 โครงการ 100,000     0.00   
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา     

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(5 ธันวาคม) 

30,000     21,200 ส้านักปลดั  

2 โครงการจดังานวันเฉลมิ        
พระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) 

100,000     0.00 ส้านักปลดั  

3 โครงการจดังานวันเฉลมิ    
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ  
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
(3 มิถุนายน) 

30,000     0.00 ส้านักปลดั  

4 โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย 10,000     0.00 ส้านักปลดั  

5 โครงการจดังานวันปิยมหาราช 10,000     0.00 ส้านักปลดั  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

6 โครงการเฉลิมฉลองชัยอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารรี่วมกับหน่วยงาน
ราชการและองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น 

50,000     0.00 ส้านักปลดั  

7 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
(13 ตุลาคม) 

50,000     0.00 ส้านักปลดั  

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 
สิงหาคม) 

20,000     0.00 ส้านักปลดั  

รวม 8 โครงการ 300,000     21,200   
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา     

6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 40,000     0.00 กองการศึกษา  
2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน

ต้านยาเสพติด 
20,000     0.00 กองการศึกษา  

3 โครงการเดิ่นยิ มกระโทกโชคชัย  
ดี๋...ดอกเด ่

30,000     0.00 กองการศึกษา  

4 โครงการประชุมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต้าบลโชคชัย 

10,000     0.00 กองการศึกษา  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต้าบลโชคชัย 

50,000     0.00 กองการศึกษา  

6 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันเด็ก 

50,000     0.00 กองการศึกษา  

7 โครงการเสรมิสร้างพัฒนาการและ
เสรมิทักษะการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

20,000     0.00 กองการศึกษา  

8 โครงการอบรมผลิตสื่อเพื่อประชา
สมพันธ์ 

10,000     0.00 กองการศึกษา  

รวม 8 โครงการ 230,000     0.00   
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา     

 6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการจดังานประเพณีปีใหม ่ 40,000     0.00 กองการศึกษา  
2 โครงการจดังานวันของดีบ้านกระ

โทก ลอยกระทงโชคชัย 
200,000     93,265.24 กองการศึกษา  

3 โครงการส่งเสริมประตมิากรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1,000,000     0.00 กองการศึกษา  

4 โครงการส่งเสริมมารยาทไทย "ยิ ม
ง่าย ไหว้สวย แต่งกายงาม ตาม
กาล" 

10,000     10,000 กองการศึกษา  

รวม 4 โครงการ 1,250,000     93,265.24   
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1.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

 

 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลโชคชัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 เก้าอี ส้านักงาน  จ้านวน 1 ตัว 

(ส้าหรับพนักงานจ้าง) 
4,500     4,500 ส้านักปลดั  

2 เก้าอี ส้านักงาน จ้านวน 2 ตัว 
(ส้าหรับข้าราชการ) 

12,000     12,000 ส้านักปลดั  

3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล 
(ขาว-ด้า) ความเร็ว 40 แผ่น 
ต่อนาที จ้านวน 1 เครื่อง 

180,000     178,690 ส้านักปลดั  

4 เครื่องปรับอากาศแบบตั งหรือแบบ
แขวน ( ระบบ INVERTOR) ขนาด 
36,000 BTU จ้านวน 2 เครื่อง 

108,400     0.00 ส้านักปลดั  

5 - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
จ้านวน 10 ตู ้                  
- ตู้เหล็กเอกสารแบบบานเลื่อน 
ขนาด 4 ฟุต จ้านวน 2 ตู ้

74,000     0.00 กองคลัง  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 

จ้านวน 2 หลัง 
11,800     11,400        11,800   

7 พัดลมตดิผนัง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 18 นิ ว จ้านวน 10 
เครื่อง 

25,000     25,000        25,000   

รวม 415,700     231,590   
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2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

 

3.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 เครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  

จ้านวน 4 เครื่อง 
53,400     0.00 ส้านักปลดั  

(งานป้องกันฯ) 
 

รวม  53,400     0.00   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 เครื่องช่ังน ้าหนักแบบดิจิตอล 

พร้อมท่ีวัดส่วนสูง จ้านวน 1 
เครื่อง 

20,000     0.00 กองการศึกษา 
(งานระดับก่อนวัย

เรียนฯ) 

 

รวม  20,000     0.00   
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4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 
5.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 รถบบรทุกขยะ ชนิด  6 ล้อ  

ขนาดความจุ 6 ตัน  
แบบอัดท้าย จ้านวน 1 คัน 
 

2,400,000     0.00 กองสาธารณสุข  

รวม 2,400,000     0.00   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 สว่านไขควงไฟฟ้าชนิดไรส้าย 

ขนาด 18 โวลต์ จ้านวน 1 เครื่อง 
9,000     0.00   

รวม 9,000     0.00   
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6.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

7.ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอรส์้าหรับ

ประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) 

30,000     0.00 กองช่าง              

2 จัดซื อเครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 
VA จ้าวน 1 เครื่อง 

2,500     0.00 กองช่าง              

3 จัดซื อโตะ๊วางคอมพิวเตอรจ์้านวน 
2 ตัว 

6,000     0.00 กองช่าง              

รวม  38,500     0.00   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 
1 ค่าจัดซื อเลื่อยโซย่นต์ ขนาด 18 

นิ ว จ้านวน 1 เครื่อง 
35,000     0.00 กองช่าง              

รวม 35,000     0.00   


