
 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

งานวิชาการและแผน 
เทศบาลตำบลสิรริาช  ตำบลสันดอนแก้ว   

อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 
 



 
ปัญหา อุปสรรค 
   

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งทางเทศบาลตำบลสิริราชต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  (COVID-19) ซึ่งเทศบาลตำบลสิริราชจะต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ
ของจังหวัดลำปาง ทำให้มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลสิริราชที่มีลักษณะการดำเนินการ
โครงการกิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บางโครงการกิจกรรมจึงไม่สามรถดำเนินการได้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมาลดลง  แต่เทศบาลตำบลสิริราชได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
โอน เพ่ิม/ลดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามสถานการณ์และสามารถสนองความต้องการในท้องถิ่นและเกด
ประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริราชตามความเหมาะสม 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลสิริราช ได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การ
ดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ืออบ
สนอวามต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง  
 
  ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ  
ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราช ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลสิริ
ราช หรือให้ข้อมุลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสิริราช  www.sirirach.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 หมายเลขโทรศัพท์       
054-209581 ในวันและเวลาราชการ 



1.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน     
 

         
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

1 แผนงานเคหะและชุมชน                 
  1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอย 9 จากบา้น         581,000            581,000  กองช่าง   1     
  นางปิน อุดเลศิ - บา้นนายน้อย  ปิงวงศษ์า  หมู่ที ่6 บา้นออ้                 
                    
  2. โครงการก่อสรา้งถงัเกบ็น ้าใสหมู่ที ่9 บา้นแม่ทาน         162,000            162,000  กองช่าง 1       
                    

  3. โครงการตดิตัง้ระบบสบูน ้าโซล่าเซลล์ สระเกบ็น ้าทุ่งจอ          189,900            189,900  กองช่าง 1       

  หมู่ที ่7 บา้นแม่ทาน                 
                    
  4. โครงการตดิตัง้ระบบสบูน ้าโซล่าเซลล์ สระเกบ็น ้าฮ่องปปูลา          195,000            195,000  กองช่าง 1       
  หมู่ที ่7 บา้นแม่ทาน                 
                    

  5. โครงการตดิตัง้ระบบสบูน ้าโซล่าเซลล ์หมู่ที ่9 บา้นแม่ทาน         218,000            218,000  กองช่าง 1       

                    

  6. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมเสรมิผวิทางแอสฟัสทต์กิคอนกรตี      7,137,000         7,137,000  กองช่าง   1     



  สายบา้นแมว่ะ-บา้นด่าน ต าบลสนัดอนแกว้ อ าเภอแม่ทะ                  

  จงัหวดัล าปาง                  

  7. โครงการก่อสรา้งสนามเดก็เล่นสรา้งปัญญา ศูนยพ์ฒันา           20,000      20,000                   -    งานการศกึษา     1   

  เดก็เลก็ เทศบาลต าบลสริริาช อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง       ส านักปลดั         

                    

  
8. โครงการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคารเรยีน
ประกอบ 

        150,000            150,000  งานการศกึษา         

         ส านักปลดั         

รวม 7    8,502,900     20,000     8,482,900    4 2 1                   -    

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              

                    



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

2 แผนงานการเกษตร                 
  1. โครงการก่อสรา้งดาดล าเหมอืงฝายหลวง หมู่ที ่8 บา้นเด่น           56,000              56,000  กองช่าง 1       
                    

  2. โครงการขดุแกม้ลงิหว้ยแม่สกั หมูท่ี ่4 บา้นสบแม่นาง         151,000            151,000  กองช่าง 1       

                    

  3. โครงการขดุขยายหน้าฝายวงัผา หมูท่ี ่8 บา้นเด่น           79,000              79,000  กองช่าง 1       

                    

  4. โครงการขดุลอกหน้าท านบดนิหว้ยแมข่าม หมู่ที ่2 บา้นด่าน         194,000            194,000  กองช่าง 1       

                    

  5. โครงการวางรางส่งน ้าส าเรจ็รปูเหมอืงทุ่งตน้เสลยีม หมู่ที ่4          196,000            196,000  กองช่าง 1       

  บา้นสบแม่นาง                 

                    

  6. โครงการวางรางส าเรจ็รปูทุ่งเกา้ตาล หมูท่ี ่9            63,700              63,700  กองช่าง 1       

  บา้นแมท่าน                 

                    

  7. โครงการวางรางส าเรจ็เหมอืงทุ่งนายมเีดช กนัชมุ -          165,400            165,400  กองช่าง 1       

  นายศรหีมู่ยศตุย้ หมูท่ี ่7 บา้นแม่ทาน                 



                    

รวม 7       905,100             -          905,100             7          -            -                      -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ยุทธศาสตรด้์านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          



           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

1 แผนงานเคหะและชุมชน                 
  1. โครงการถนนสะอาดภายในต าบลสนัดอนแกว้     9,760      9,760            -    ฝ่ายสาธารณสุข     1   
                    
  2. โครงการปลูกจติส านึกในการคดัแยกขยะในครวัเรอืน  15,580   15,580            -    ฝ่ายสาธารณสุข     1   
                    

  3. โครงการบรหิารจดัการขยะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  54,000   15,000   39,000  ฝ่ายสาธารณสุข     1   
  จงัหวดัล าปาง                  
                    

รวม 3  79,340   40,340   39,000           -           -            3                    -    

2 แผนงานการเกษตร                  

  1. โครงการจดัท าฝายชะลอน ้า  20,000   20,000            -    งานป้องกนัฯ 1     
โอนลด โครงการ
จดัซื้อวสัดุ 

                 
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป ม.6 

                  จ านวน 20,000 บาท 

  2. โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ถนนและแหล่งท่องเทีย่วในเขต  20,000   20,000            -    ฝ่ายสาธารณสุข     1   



  เทศบาลต าบลสริริาช                 
                   

  3. โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็  10,000   15,000            -    ฝ่ายสาธารณสุข     1 
รบัโอน โครงการปลูก
ตน้ไม ้

  พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณฯ               
เฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็ 

  พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั               พระนางเจา้สริกิติิ ์
                 พระบรมราชนิีนาถ  

                 
พระบรมราชนนีพนัปี
หลวง 

                  จ านวน 5,000 บาท 
          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

  4. โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้  10,000   10,000            -    ฝ่ายสาธารณสุข 1     
โอนลด โครงการ
ปลูกตน้ไม ้

  สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง               
เฉลมิพระเกยีรตพิระ
บาท 

                 
สมเดจ็พระปรเมนทร
รามาธบิด ี

                 
ศรสีนิทรมหาวชริาลง
กรณฯ 



                 
พระวชริเกลา้
เจา้อยู่หวั 

                 จ านวน 5,000 บาท  

                 
โอนลด โครงการ
จดัซื้อวสัดุ 

                 
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป ม.6 

                 จ านวน 1,252 บาท 

                 
โอนลด โครงการ
ปรบัปรุง 

                 
ศูนยฝึ์กอาชพี
เอนกประสงค์ 

                 
เป็นหอ้งเตรยีม
เอกสารประชุม 

                 จ านวน 3,748 บาท 
                    

  5. โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้  10,000   10,000            -    ฝ่ายสาธารณสุข 1     
โอนลด วสัดุ
ยานพาหนะและ 

  สุทดิาพชัรสุทาพมิลลกัษณพระบรมราชนิ ี               
ขนส่ง(แผนงาน
บรหิารทัว่ไป) 

                  จ านวน 10,000 บาท 

  6. โครงการป้องกนัแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกคลนั  20,000   20,000            -    งานป้องกนัฯ     1 
โอนลด โครงการ
ปรบัปรุง 

                 
ศูนยฝึ์กอาชพี
เอนกประสงค์ 

                 
เป็นหอ้งเตรยีม
เอกสารประชุม 



                  จ านวน 8,450 บาท 

                    
          

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

  7. โครงการสนับสนุนใหส้ตรมีส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากร        500         500            -    งานพฒันาชุมชน 1     
โอนลด โครงการ
ปรบัปรุง 

  ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม               
ศูนยฝึ์กอาชพี
เอนกประสงค์ 

                 
เป็นหอ้งเตรยีม
เอกสารประชุม 

                 จ านวน 500 บาท 

รวม 7  90,500   95,500            -              4         -            3    

 
 
 
 



 
3. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม/ชมุชน          

          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป                 

  1. โครงการศูนยป์ฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนของ  200,000    171,458.06    28,541.94  ส านักปลดั     1 โอนลด เงนิสมทบกองทุน 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอแมท่ะ จงัหวดัล าปาง                
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564               จ านวน 120,000 บาท 

                  โอนลด เงนิสมทบกองทุน 

                  
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 

                  จ านวน 30,000 บาท 

                    

  2. โครงการขบัเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าขอ้มลู     10,000           10,000                  -    งานวชิาการ 1     โอนลด เงนิสมทบกองทุน 

  มาจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่       และแผน       บ านาญขา้ราชการ 

                  จ านวน 10,000 บาท 

                    



  3. โครงการเทศบาลพบประชาชน     15,000           15,000                  -    งานวชิาการ 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
วาง 

         และแผน       
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 

                 
บา้น นายแว่น นันตา - 
ล าหว้ย 

                 แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ 

                 จ านวน 10,000 บาท 

                    

  4. รายจา่ยอื่น     20,000           20,000                  -    งานวชิาการ 1     โอนลด เงนิสมทบกองทุน 

          และแผน       บ านาญขา้ราชการ 
                  จ านวน 20,000 บาท 

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

  5. ค่าใชจ้่ายในการเลอืกตัง้  423,980         297,002       126,978  งานนิตกิร     1 รบัโอน เงนิเดอืนนายก/ 

                 
รองนายก จ านวน 
100,000 

                 
รบัโอน ค่าตอบแทน
สมาชกิสภา 



                 
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

                 จ านวน 100,000 

                 
โอนลด ค่าตอบแทนผู้
ปฏบิตั ิ

                 
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่  

                 อปท. จ านวน 400,000 

                 
รบัโอน ค่าตอบแทนผู้
ปฏบิตั ิ

                 
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่  

                  อปท. จ านวน 66,000 

                  รบัโอน ค่าตอบแทนการ 

                  
ปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 

                  
รบัโอน เงนิเดอืน
พนักงาน 

                  เทศบาล จ านวน 50,000 

                  
รบัโอน รายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซึง่ 

                  
การบรกิาร (แผนงาน
เคหะ 

                  และชุมชน) 

                  จ านวน 136,000 บาท 



                    
          

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

                  
รบัโอน ค่าตอบแทน
สมาชกิสภา 

                  
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

                  จ านวน 80,000 บาท 

                  
โอนลด ค่าตอบแทนผู้
ปฏบิตั ิ

                  
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่  

                  อปท. จ านวน 150,000 

                    

รวม  5  668,980         513,460       155,520    3 0 2   

 
 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

2 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั  

                

  1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตั ิ  20,000   20,000            -    งานป้องกนัฯ  1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
ราง 

                  ระบายน ้า คสล. หน้าบา้น 

                  
นายแว่น นันตา - ล าหว้ย
แม่วะ 

                 ม.3 บา้นแม่วะ  

                 จ านวน 20,000 บาท 
                    

  2. โครงการฝึกอบรมซกัซอ้มแผนเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั  10,000     10,000            -    งานป้องกนัฯ  1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
ราง 

  ทางถนน               ระบายน ้า คสล. หน้าบา้น 

                  
นายแว่น นันตา - ล าหว้ย
แม่วะ 

                  ม.3 บา้นแม่วะ  

                  จ านวน 10,000 บาท 

                    



  3. โครงการฝึกอบรมซกัซอ้มแผนเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอคัคภียั  14,000   14,000            -    งานป้องกนัฯ  1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
ราง 

                 ระบายน ้า คสล. หน้าบา้น 

                 
นายแว่น นันตา - ล าหว้ย
แม่วะ 

                 ม.3 บา้นแม่วะ  
                 จ านวน 14,000 บาท 
                    

  4. โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในช่วง     8,000      6,300      1,700  งานป้องกนัฯ      1   

  เทศกาลปีใหม ่                 
                   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                

                    



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

สถานะการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธ์ิ ไม่ได ้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็ 

  5. โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในช่วง     8,000      7,825         175  งานป้องกนัฯ      1   

  เทศกาลสงกรานต ์                 

                    

  6. โครงการส่งเสรมิการรกัษาความสงบสุขในชมุชน   13,000     13,000  งานป้องกนัฯ  1       

  (ฝึกอบรมซอ้มแผนอพยพกรณีเกดิอุทกภยัและดนิถล่ม)                 
                    

รวม 6  73,000   58,125   14,875             4           -            2    

 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

3 แผนงานการศึกษา                  

  1. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบรหิารสถานศกึษา                 

  (ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลสริริาช) แยกเป็น                 

   1.1 ค่าอาหารกลางวนัส าหรบัเดก็เลก็      176,400         129,080      47,320  งานการศกึษา     1   

                    

   1.2 ค่าจดัการเรยีนการสอนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (รายหวั)        61,200           35,500      25,700  งานการศกึษา     1   

                    

   1.3 โครงการจดับรรยากาศในหอ้งเรยีน          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   1.4 โครงการวนัส าคญัของชาต ิ          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   1.5 โครงการฟันดยีิม้สวย          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   1.6 โครงการท าขนมไทย          5,000          5,000  งานการศกึษา 1       

                    

   1.7 โครงการประชุมผูป้กครองเดก็          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   



                    

   1.8 โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิาร          5,000          5,000  งานการศกึษา 1       

  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็                 
                   

                    
          

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

   1.9 โครงการแขง่ขนักฬีาส ี          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   1.10 โครงการงานบา้นงานครวั        15,000           15,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   1.11 โครงการจดัส่งครแูละบุคลากรทางการศกึษาเขา้        30,000           30,000              -    งานการศกึษา     1   

  ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ                 

                    

   1.12 โครงการสาธารณูปโภค        10,000           10,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   1.13 โครงการจดัระบบสารสนเทศ          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   



                    

   1.14 โครงการปรบัปรุงหลกัสตูร        10,000        10,000  งานการศกึษา 1       

                    

   1.15 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตาม          5,000          5,000  งานการศกึษา 1       

  มาตรฐานการศกึษา                 

                    

   1.16 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์          5,000          5,000  งานการศกึษา 1       

                    

   1.17 โครงการส่งเสรมิประเพณวีฒันธรรม          5,000          5,000  งานการศกึษา 1       

                    

                    

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

   1.18 โครงการเรยีนรูจ้ากภูมปัิญญาทอ้งถิน่          5,000          5,000  งานการศกึษา       1        

                    

รวม 18      362,600         249,580   113,020            7         -          11    

  2. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบรหิารสถานศกึษา                 



  (โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลสริริาช) แยกเป็น                 

   2.1 โครงการจดัท าอาหารกลางวนัส าหรบันักเรยีน      240,000         195,252      44,748  งานการศกึษา     1 โอนลด โครงการ
ก่อสรา้งหอ้ง 

                  
น ้าสาธารณะฌา
ปนสถาน  

                  
หมู่ที ่5 บา้นสนัป่า
เปา  

                  
จ านวน 9,972 
บาท 

   2.2 โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา        20,000           20,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน        16,800        16,800  งานการศกึษา 1       

                    

   2.4 โครงการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมุด      100,000         100,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   2.5 โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน        50,000           50,000              -    งานการศกึษา     1   
                    

   2.6 โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา        21,000           21,000              -    งานการศกึษา     1   
                    

   2.7 โครงการพฒันาขา้ราชการครขูองโรงเรยีนเทศบาล        12,000        12,000  งานการศกึษา 1       

  ต าบลสริริาช                 

  
  
 
  

                

                    



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

   2.8 ค่าจดัการเรยีนการสอน(รายหวั)       102,000           86,258      15,742  งานการศกึษา     1   

                    

   2.9 ค่าหนังสอืเรยีน        12,000           10,600        1,400  งานการศกึษา     1   

                    

   2.10 ค่าอุปกรณ์การเรยีน        12,000           10,200        1,800  งานการศกึษา     1   

                    

   2.11 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน        18,000           15,920        2,080  งานการศกึษา     1   

                    

   2.12 ค่ากจิกรรมรกัการอ่านในสถานศกึษา        50,000           50,000              -    งานการศกึษา 1     
โอนลด โครงการ
ก่อสรา้งหอ้ง 

                  
น ้าสาธารณะฌา
ปนสถาน  

                  
หมู่ที ่5 บา้นสนัป่า
เปา  

                  
จ านวน 50,000 
บาท 

   2.13 โครงการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา          5,000          5,000  งานการศกึษา 1       
                    

                   



                    

   2.14 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   

  ตามมาตรฐานการศกึษา                 

                    

   2.15 โครงการจดัหาสื่อการเรยีนรูแ้ละอุปกรณ์การเรยีน          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   
  การสอนของสถานศกึษา                 
                    

                    
                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

   2.16 โครงการจดัส่งครแูละบุคลากรทางการศกึษาเขา้ร่วม        20,000           20,000              -    งานการศกึษา     1   

  ฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ทีห่น่วยงานอื่นจดัขึน้                 

                    

   2.17 โครงการอาคารเรยีนน่าอยู่หอ้งเรยีนน่าเรยีน        10,000        10,000  งานการศกึษา 1       
                    

   2.18 โครงการจดัระบบสาธารณูปโภค        20,200           20,200              -    งานการศกึษา     1   
                    

   2.19 โครงการจดัซื้อเอกสารทางวชิาการ          2,000             2,000              -    งานการศกึษา     1   

                    



   2.20 โครงการนิทรรศการวนัวชิาการ        20,000           20,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   2.21 โครงการทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานที ่          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   2.22 โครงการส่งเสรมิการวจิยัในขัน้เรยีน          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   
                    

   2.23 โครงการวนัส าคญัต่างๆ ของชาต ิศาสนา         10,000           10,000              -    งานการศกึษา     1   

  และพระมหากษตัรยิ ์                 

                    

   2.24 โครงการพฒันาทกัษะกฬีาและนันทนาการ        20,000           20,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

   2.25 โครงการประชมุผูป้กครองนักเรยีน          5,000             5,000              -    งานการศกึษา     1   

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

   2.26 โครงการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน          3,000             3,000              -    งานการศกึษา     1   
                    

   2.27 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง        20,000           20,000              -    งานการศกึษา     1   
                    

   2.28 โครงการลูกเสอืน้อย        20,000           20,000              -    งานการศกึษา     1   

                   

รวม 28      829,000         719,430   109,570    5 0 23   

  3. อาหารเสรมิ (นม)       557,650    468,048.90      89,601  งานการศกึษา     1   

  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล                  

  ร.ร.เทศบาลต าบลสริริาช                  

  ร.ร. บา้นแม่ทาน                 

  ร.ร. บา้นออ้วทิยา                 

                    

  4. อุดหนุนอาหารกลางวนัค่าอาหารกลางวนัใหก้บัเดก็      500,000         498,000        2,000  ร.ร.บา้นออ้     1 
รบัโอน 
ค่าตอบแทน
สมาชกิ 

  นักเรยีน       วทิยา       
สภาองคก์ร
ปกครองส่วน 

                 
ทอ้งถิน่ จ านวน 
4,000 บาท 



                 
รบัคนืเงนิ จ านวน 
640 บาท 

                    

  5. โครงการฝึกอาชพีดา้นโภชนาการ      100,000         100,000              -    ร.ร.บา้นออ้     1   

         วทิยา         

                    

                    
          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  6. โครงการพฒันารปูแบบเครอืขา่ยเยาวชนรกัษ์ลุม่น ้าจาง        10,000           10,000              -    โรงเรยีนแม่ทะ     1   

         พฒันาศกึษา         

                    

  7. อุดหนุนอาหารกลางวนัตามโครงการอาหารกลางวนั      260,000         238,000      22,000  โรงเรยีน     1 
รบัเงนิสมทบ
ค่าอาหารกลางวนั 

  ใหก้บัเดก็นักเรยีน       บา้นแมท่าน       
จ านวน 11,160 
บาท 

                    

  8. โครงการเลีย้งปลาดุก          7,000             7,000              -    ร.ร.บา้นแม่ทาน     1   
                    

  9. โครงการเพาะเหด็นางฟ้า          6,000             6,000              -    ร.ร.บา้นแม่ทาน     1   



                    

  10. โครงการดงูานดา้นการศกึษา        20,000        20,000  งานการศกึษา 1       

                    

  11. โครงการประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนักเรยีน          3,000          3,000  งานการศกึษา     1   
                    

  12. โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ        30,000        30,000  งานการศกึษา 1     
โอนลด วสัดุยาน
ขนส่ง 

                 
(แผนงานรกัษา
ความสงบภาย 

                 
ใน) จ านวน 
30,000 บาท 

                   

รวม 12   2,685,250      2,296,059   389,191    14 0 42   

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

4 แผนงานสาธารณสุข                 

  1. โครงการพ่นหมอกควนัภายในต าบลสนัดอนแกว้     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข  1     โอนลด วสัดุวทิยาศาสตร์ 

                 หรอืการแพทย ์(แผนงาน 

                 สาธารณสุข) จ านวน  

                 18,600 บาท 

                 โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

                 เหมอืง คสล. ฝายวงัโป่ง  

                 ม.8 บา้นเด่น จ านวน  

                  1,400 บาท 

  2. โครงการพฒันาสุขภาพชมุชน(เอดส)์       6,885        6,885           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

  3. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคตดิต่อต่างๆ       9,900        9,900           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

  4. โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้     24,500      30,810  - 6,310  ฝ่ายสาธารณสุข      1 
รบัโอน โครงการศกึษา
เพื่อ 

  ตามปณิธานศาสตรจ์ารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้น้องนางเธอ                
ต่อตา้นการใชย้าเสพตดิ
ในเดก็ 

  เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารกีรมพระศร ี               นักเรยีน (D.A.R.E)  



  สวางควฒันวรขตัตยิราชนาร ี               จ านวน 6,760 บาท 

                    
          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  5. โครงการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1 โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

                  เหมอืง คสล. ฝายวงัโป่ง  

                  ม.8 บา้นเด่น จ านวน  

                  2,800 บาท 

                    

  6. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมู่ที ่1     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

  7. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมู่ที ่2     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

  8. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมู่ที ่3     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

  9. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมู่ที ่4     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    



  10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่5     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

  11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่6     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

  12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่7     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

                    
          

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่8     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

  14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่9     20,000      20,000           -    ฝ่ายสาธารณสุข      1   

                    

รวม 14  261,285   267,595  - 6,310             1          -           13    

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน                  

  1. โครงการ TO BE NUMBER     30,000   30,000            -    ฝ่ายสาธารณสุข 1     
โอนลด วสัดุยานพาหนะ
และ 

  ONE               
ขนส่ง (แผนงานบรหิาร
ทัว่ไป) 

                 จ านวน 20,000 บาท 

                  
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

                 คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  

                 จ านวน 10,000 บาท 
                    

  2. โครงการ"การศกึษาเพื่อต่อตา้น    10,000   10,000            -    ฝ่ายสาธารณสุข 1     
โอนลด โครงการสตัว์
ปลอด 

  การใชย้าเสพตดิในเดก็นักเรยีน               
โรคคนปลอดภยัจากโรค
พษิ 

   (D.A.R.E)               
สุนัขบา้ จ านวน 6,760 
บาท 

                 
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

                 คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  



                 จ านวน 3,240 บาท 

                    

  3. โครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่    10,500   10,500            -    งานพฒันาชุมชน 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

  วยัผูส้งูอาย ุ               คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  

                 จ านวน 10,500 บาท 

                    

                    
          

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  4. โครงการพฒันาคุณภาพชวีติคน    10,000   10,000            -    งานพฒันาชุมชน 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

  พกิาร               คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  

                 จ านวน 10,000 บาท 

                   

  5. โครงการพฒันาชวีติผูส้งูอายุ    13,500   13,500            -    งานพฒันาชุมชน 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 



                 คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  

                 จ านวน 13,500 บาท 

                    

  6. โครงการพฒันาคุณภาพชวีติสตร ี    14,500   14,500            -    งานพฒันาชุมชน 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

                 คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  

                 จ านวน 14,500 บาท 

                    

  7. โครงการสรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวั      11,000   11,000            -    งานพฒันาชุมชน 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

                  คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  

                  จ านวน 11,000 บาท 

                    

  8. โครงการพฒันาจงัหวดัตน้แบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเดก็ 0             -    งานพฒันาชุมชน         

  เยาวชนและครอบครวัในชมุชน                 

                    

                    

    

 

 

 

 

  

     

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  9. โครงการสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมสาธารณะของทีท่ าการ      20,000     20,000  ทีท่ าการปกครอง 1       

  ปกครองอ าเภอแมท่ะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       อ าเภอแม่ทะ         

                    

รวม 9  119,500   99,500   20,000    8 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ                  

  1. โครงการแขง่ขนักฬีาเดก็และเยาวชนประชาชนในเขต     20,000      59,739  -39,739  งานการศกึษา     1 
รบัโอน โครงการจดัส่ง
นักกฬีา 

  เทศบาล               เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา 

                 จ านวน 10,000 บาท 

                 รบัโอน ค่าตอบแทนสมาชกิ 

                 
สภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

                 (แผนงานบรหิารงานทัว่ไป) 

                 จ านวน 30,000 บาท 
                    

  2. โครงการจดัส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา     10,000      10,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด โครงการแขง่ขนั 

                 กฬีาเดก็และเยาวชนในเขต 

                 เทศบาล จ านวน 10,000  

                 บาท 

                    

  3. โครงการจดัการเรยีนการสอนศลิปะมวยไทย     10,000      10,000            -    งานการศกึษา 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

                  คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  



                  จ านวน 10,000 บาท 

                    

  4. โครงการจดัซื้ออุปกรณ์มวยไทย     10,000      10,000            -    งานการศกึษา 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

                  คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  

                  จ านวน 10,000 บาท 

                    

                    

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  5. โครงการสนามเดก็เล่นสรา้งปัญญา     20,000      20,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด โครงการสนับสนุน 

                  ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสถาน 

                  ศกึษา จ านวน 20,000 บาท 

                    

  6. โครงการจดังานประเพณีวนัส าคญัทางชาต ิศาสนา และ     16,000      15,065         935  งานการศกึษา     1 
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
เหมอืง 

  พระมหากษตัรยิ ์               คสล. ฝายวงัโป่ง ม.8  

  - วนัปิยมหาราช               จ านวน 3,065 บาท 

                  โอนลด โครงการจดัซื้อวสัดุ 



  - วนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็               ก่อสรา้งร่างส่งน ้าส าเรจ็รูป 

  พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช                ม.6 บา้นออ้ จ านวน 10,000  

  รชัการที ่9               บาท 

                    

  - วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา                 

  พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิทรมหา                 

  ภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร                 

  รชัการที ่9                 

                    

  - กจิกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล                 

  พระราชพธิบีรมราชาภเิษก                 

                    
          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

          

          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  - วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท                 

  สมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ี                 

  ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณฯ                 

  พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่10                 

                    

  - วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็                 

  พระนางเจา้สุธดิาพชัรสุธาพมิล                 

  ลกัษณ พระบรมราชนิี                 

                   

  - วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็                 

  พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชชนนี                 

  พนัปีหลวง                 

                    

  7. โครงการประเพณีเขา้รุกขมลู     10,000      10,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด วสัดุยานพาหนะ 

                 และขนส่ง (แผนงานรกัษา 

                 ความสงบภายใน) 

                 จ านวน 10,000 บาท 

                   

  8. โครงการประเพณีบ่อน ้ารนิวดัสนัป่าเป่า       5,000        5,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด โครงการจดัซื้อวสัดุ 



                 ก่อสรา้งร่างส่งน ้าส าเรจ็รูป 

                 ม.6 บา้นออ้ จ านวน 10,000  

                 บาท 

                    
                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  9. โครงการประเพณีบุญบัง้ไฟเดอืน 7 บา้นแม่ทาน       7,000        7,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด โครงการจดัซื้อวสัดุ 

                 ก่อสรา้งร่างส่งน ้าส าเรจ็รูป 

                 ม.6 บา้นออ้ จ านวน 10,000  

                 บาท 

                   

  10. โครงการประเพณีป๋ีใหม่เมอืง     50,000      50,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด ค่าบ ารุงรกัษาและ 

                 ซ่อมแซมพาหนะ  

                 (แผนงานบรหิารทัว่ไป)  

                 จ านวน 20,000 บาท 

                 โอนลด ค่าใชจ้่ายในการฝึก 

                 อบรม (งานบรหิารงานคลงั) 

                 จ านวน 10,000 บาท 

                 โอนลด ค่าใชจ้่ายในการเดนิ 



                 ทางไปราชการ (งานบรหิาร 

                 
งานคลงั) จ านวน 5,000 
บาท 

                 โอนลด โครงการจดัซื้อวสัดุ 

                 ก่อสรา้งร่างส่งน ้าส าเรจ็รูป 

                 ม.6 บา้นออ้ จ านวน 15,000  

                 บาท 

                    

                    
          

          

          

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  11. โครงการประเพณียีเ่ป็ง     20,000      20,000            -    งานการศกึษา     1 
โอนลด โครงการสนับสนุน
ค่า 

                 
ใชจ้่ายในการบรหิาร
สถานศกึษา 

                 (แผนงานการศกึษา) 



                 จ านวน 5,800 บาท 

                 โอนลด โครงการจดัซื้อวสัดุ 

                 ก่อสรา้งร่างส่งน ้าส าเรจ็รูป 

                 ม.6 บา้นออ้ จ านวน 6,670  

                 บาท 

                    

  12. โครงการประเพรสีรงน ้าพระธาตุวดัแมท่าน       5,000        5,000            -    งานการศกึษา     1   

                    

  13. โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุวดัแมว่ะ       5,000        5,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด วสัดุยานพาหนะและ 

                  ขนส่ง (แผนงานรกัษาความ 

                  สงบภายใน)  

                  จ านวน 5,000 บาท 

                    

  14. โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุวดัสบแม่นาง       5,000        5,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด โครงการจดัซื้อวสัดุ 

                  ก่อสรา้งร่างส่งน ้าส าเรจ็รูป 

                  ม.6 บา้นออ้ จ านวน 5,000 

                  บาท 

                    

                    

    

 

 

 

  

     

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  15. โครงการประเพณีสลากภตัร     10,000      10,000            -    งานการศกึษา 1     โอนลด โครงการจดัซื้อวสัดุ 

                 ก่อสรา้งร่างส่งน ้าส าเรจ็รูป 

                 ม.6 บา้นออ้ จ านวน 10,000 

                 บาท 

                   

  16. โครงการอบรมเยาวชนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม       8,800        8,800            -    งานการศกึษา 1     โอนลด โครงการจดัซื้อวสัดุ 

                 ก่อสรา้งร่างส่งน ้าส าเรจ็รูป 

                 ม.6 บา้นออ้ จ านวน 8,800 

                 บาท 

                    

  17. โครงการสนับสนุนการจดังานรฐัพธิขีองอ าเภอแม่ทะ     10,000      16,132  -  6,132  ทีท่ าการปกครอง     1 รบัคนื จากอ าเภอแม่ทะ  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       อ าเภอแม่ทะ       จ านวน 6,132 บาท 

                   

รวม 17  221,800   246,736  -44,936    13         -    4   

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ 
คงเหลือ  

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

8 แผนงานงบกลาง                  

  1. เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ     8,110,200      76,200      8,034,000  งานพฒันาชุมชน     1   
                    

  2. เบีย้ยงัชพีคนพกิาร     2,140,800        2,140,800  งานพฒันาชุมชน     1 รบัโอน เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

                 จ านวน 50,000 บาท 

                    

  3. เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์        150,000   124,000           26,000  ฝ่ายสาธารณสุข     1   

                    

  4. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันดอนแก้ว          50,000      50,000                    -    งานพฒันาชุมชน 1     
โอนลด โครงการปรบัปรุง
ศูนย์ 

                 ฝึกอาชพีเอนกประสงค์เป็น 

                 หอ้งเตรยีมเอกสารประชุม 

                 สภาฯ จ านวน 50,000 บาท 

                   

  5. ส ารองจ่าย        400,000   163,420         236,580  ส านักปลดั     1   
                    

  6. เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่       91,000        9,100           81,900        1   

  หรอืพืน้ที ่                 



                    
รวม 6   10,942,000   422,720    10,519,280    1         -    5   

 
ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาเศรษฐกิจ         

          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ  

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน                   
  1. โครงการอบรมการซ่อมแซมจกัรอุตสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน    22,000     22,000           -     งานพฒันาชุมชน  1     โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564               
เหมอืง คสล. ฝายวงัโป่ง 
ม.8  

                 จ านวน 22,000 บาท 

                    

  2. โครงการส่งเสรมิอาชพีระยะสัน้      5,530       5,530           -     งานพฒันาชุมชน  1     โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

                 
เหมอืง คสล. ฝายวงัโป่ง 
ม.8  

                 จ านวน 5,530 บาท 

                    



รวม 2    27,530     27,530           -    
  

2         -            -    
  

2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร                   

  1. โครงการปรบัปรุงศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง    20,000     20,000           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

          การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                 ม.6 จ านวน 20,000 บาท 

                    

  2. โครงการส่งเสรมิอาชพีตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง    13,320     13,320           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

          การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

           
  

    ม.6 จ านวน 13,320 บาท 

            
  

      

  3. โครงการสนับสนุนการขยาย    16,278     16,278           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

  พนัธุพชื        การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                  ม.6 จ านวน 13,320 บาท 

                   
ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ  

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  4. โครงการสนับสนุนการบรหิารงานของศูนยถ์่ายทอดเทค    18,920     18,920           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

  โนโลยกีารเกษตรต าบลสนัดอนแกว้        การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                 ม.6 จ านวน 13,320 บาท 

                    

  5. โครงการสนับสนุนการปรบัปรุงดนิ    15,000     15,000           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

          การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                 ม.6 จ านวน 15,000 บาท 

                   

  6. โครงการสนับสนุนการป้องกนัและก าจดัโรคและศตัรพูชื    50,000     50,000           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

          การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                 ม.6 จ านวน 50,000 บาท 

                    

  7. โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ    12,000     12,000           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 



  2564        การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                  ม.6 จ านวน 12,000 บาท 
                    

  8. โครงการส่เสรมิการปลูกหญา้แฝก    10,000     10,000           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

          การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                 ม.6 จ านวน 10,000 บาท 

                    

                    

   
 

      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ  

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  9. โครงการส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยหมกั      9,760       9,760           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

          การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                 ม.6 จ านวน 10,000 บาท 

                    



  10. โครงการรบัซื้อผลผลติทางการเกษตรตกต ่า      5,000       5,000           -     งานส่งเสรมิ  1     
โอนลด โครงการจดัซื้อ
วสัดุ 

           การเกษตร        
ก่อสรา้งรางส่งน ้า
ส าเรจ็รูป 

                  ม.6 จ านวน 5,000 บาท 

                    

รวม 10  170,278   170,278  - 
  

10 - - 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การบริหารและพฒันาองคก์ร 
           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ  

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป                 

  1. โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาต ิ       5,000        5,000           -    ส านักปลดั 1     โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

                  
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 

                  
บา้นนายแว่น นันตา - ล า
หว้ย 

                  แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ  

                 จ านวน 5,000 บาท 

                    

  2. โครงการส่งเสรมิการไกล่เกลีย่และระงบัขอ้พพิาทชมุชน     15,000      15,000           -    งานนิตกิร 1     โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

          ส านักปลดั       
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 

                  
บา้นนายแว่น นันตา - ล า
หว้ย 

                  แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ  

                  จ านวน 15,000 บาท 



                    

  3. โครงการส่งเสรมิประชาธปิไตยสนับสนุนการจดัการเลอืกตัง้     15,000      10,050    4,950  งานนิตกิร     1   

  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่       ส านักปลดั         

                   

                    

          

          

          

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ  

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  4. โครงการวนัเทศบาล     10,000      10,000           -    ส านักปลดั 1     โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

                 
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 

                 
บา้นนายแว่น นันตา - ล า
หว้ย 

                 แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ  

                 จ านวน 10,000 บาท 

                    



  5. โครงการอบรมความรูเ้กีย่วกบับทบาทอ านาจหน้าทีข่อง     10,000      10,000           -    ส านักปลดั 1     โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

  สมาชกิทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่               
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 

                  
บา้นนายแว่น นันตา - ล า
หว้ย 

                  แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ  

                  จ านวน 10,000 บาท 

                    

  6. โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคลากรของ      10,000      10,000           -    ส านักปลดั 1     โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

  ทต.สริริาช               
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 

                  
บา้นนายแว่น นันตา - ล า
หว้ย 

                  แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ  

                  จ านวน 10,000 บาท 

                    

                    

          

          

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  สถานะการด าเนินงาน  ผลสมัฤทธ์ิ 



 
งบประมาณ 

อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ  

 ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  7. โครงการจดัท าหรอืปรบัปรุงแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน  126,400   150,000  ###### กองคลงั 1   1 โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

  ทรพัยส์นิและการจดัท าฐานขอ้มลูในการจดัเกบ็รายไดข้อง               
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ 2564               
บา้นนายแว่น นันตา - ล า
หว้ย 

                  แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ  

                  จ านวน 133,200 บาท 

                    

  8. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเพิม่ประสทิธภิาพการบนัทกึ     12,000      12,000           -    กองคลงั 1     โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

  บญัชดีว้ยระบบคอมพวิเตอรข์องเทศบาล าบลสริริาช (e-laas)               
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 

  จงัหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2564               
บา้นนายแว่น นันตา - ล า
หว้ย 

                  แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ  

                  จ านวน 133,200 บาท 

                    

  9. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูก้ารจดัหาพสัดุตาม     15,000      15,000           -    กองคลงั       โอนลด โครงการก่อสรา้ง 

  พระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั                
รางระบายน ้า คสล. ซอย
หน้า 



  พ.ศ. 2560               
บา้นนายแว่น นันตา - ล า
หว้ย 

                  แม่วะ ม.3 บา้นแม่วะ  

                  จ านวน 9,471 บาท 

                  
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
หอ้ง 

                  
น ้าสาธารณะฌาปนสภฃ
ถาน 

                  
หมู่ที ่5 จ านวน 5,529 
บาท 

                    

                    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ  

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  10. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินการจดัท า  150,000   150,000           -    กองคลงั 1     
โอนลด รายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซึง่ 

  ระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่               บรกิาร (แผนงานเคหะและ 

  (e-laas)               ชุมชน) จ านวน 150,000 

                 บาท 

                    



  11. โครงการรบัช าระภาษ ีประจ าปี 2564     20,000      20,000           -    กองคลงั 1     
โอนลด โครงการก่อสรา้ง
หอ้ง 

                  
น ้าสาธารณะฌาปนสภฃ
ถาน 

                  
หมู่ที ่5 จ านวน 20,00 
บาท 

                    

รวม 11  388,400   407,050  ######   9 0 2   

2 แผนงานเคหะและชุมชน                 

  1. โครงการอบรมควบคมุการผลติและผูบ้รหิารกจิการประปา     21,280      21,280           -    กองช่าง 1     โอนลด ค่าวสัดุก่อสรา้ง 

  หมู่บา้น               (แผนงานเคหะและชุมชน)  

                 จ านวน 21,280 บาท 

                   
  2. โครงการอบรมเทคนิคการขอใบอนุญาตปลูกสรา้งอาคาร     12,285      12,285           -    กองช่าง 1     โอนลด ค่าวสัดุก่อสรา้ง 

  ตามพ.ร.บ. ก่อสรา้งอาคาร พ.ศ. 2522 และปรบัปรงุ               (แผนงานเคหะและชุมชน)  

  พ.ศ. 2558               จ านวน 12,285 บาท 

                    

                    
   

       

      

  

 
 
 
           



  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
อนุมติั  

 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

 
งบประมาณ 
คงเหลือ  

 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ  

 สถานะการด าเนินงาน  

ผลสมัฤทธ์ิ  ไม่ได้ 
ด าเนินงาน  

 อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินงาน  

 
ด าเนินงาน 
แล้วเสรจ็  

  3. โครงการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ  150,000   150,000           -    งานการศกึษา     1   

                    

                    

รวม 3  183,565   183,565           -      2 - 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


