
ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

งบกลาง / 28,669.00
ส านกัปลดั อบต.

งบกลาง / 5,000.00
ส านกัปลดั อบต.

งบกลาง / 4,030,700.00 ส านกัปลดั อบต.

งบกลาง / 662,600.00 ส านกัปลดั อบต.
งบกลาง / 12,500.00 ส านกัปลดั อบต.

งบกลาง / 1,136,481.79 ส านกัปลดั อบต.

งบกลาง / 445,034.40

ส านกัปลดั อบต.

งบกลาง / 20,036.00
ส านกัปลดั อบต.

งบกลาง / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

6,341,021.19

6,341,021.19

งานบริหารทัว่ไป / 101,606.00

ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 8,435.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 8,435.00
ส านกัปลดั อบต.

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม

135,600.00 106,931.00

งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

5,500.00 500.00

งบกลาง เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 10,454,400.00 6,423,700.00

งบกลาง เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 42,000.00
งบกลาง เบ้ียยงัชีพความพิการ

41,965.60

29,500.00

งบกลาง เงินส ารองจ่าย 260,000.00

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บ
บ านาญ (ช.ค.บ.)

123,518.21

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)

487,000.00

งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ

180,000.00

รวมงบกลำง 13,386,200.00

180,000.00

รวมงบกลำง 13,386,200.00 8,045,178.81

คา่ตอบแทนประจ า
ต  าแหน่งนายก/รองนายก

8,045,178.81

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

514,080.00

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

คา่ตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

42,120.00

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

33,685.00

33,685.00

28,064.00

382,474.00

42,120.00

48,100.00

1,773,600.00

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

1,111,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานบริหารทัว่ไป / 12,310.00

ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 315,283.00
ส านกัปลดั อบต.

446,069.00

งานบริหารทัว่ไป / 980,650.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 35,000.00

ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 70,000.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 279,050.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 26,000.00
ส านกัปลดั อบต.

1,390,700.00

งานบริหารทัว่ไป / 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 0.00 ส านกัปลดั อบต.

1,235,517.00

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

คา่ตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล

86,400.00

1,409,630.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 3,089,520.00

74,090.00

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

คา่ตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา

2,404,800.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

2,390,280.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต  าแหน่ง 168,000.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
ขา้ราชการ หรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน

98,000.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 755,880.00

3,470,160.00

476,830.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง

72,000.00 46,000.00

2,079,460.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

18,000.00 18,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

คา่ตอบแทน คา่เบ้ียประชุม 20,000.00

49,000.00

1,759,451.00

20,000.00

84,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานบริหารทัว่ไป / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 90,000.00 ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 26,528.25

ส านกัปลดั อบต.

116,528.25

งานบริหารทัว่ไป / 328,379.52
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 7,925.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 142,227.00

ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 729,356.00

ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 1,000.00

ส านกัปลดั อบต.

18,000.00 18,000.00

คา่ตอบแทน คา่เช่าบา้น 282,000.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

21,620.48

รวมค่ำตอบแทน 393,000.00

192,000.00

คา่ตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจ า

55,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 350,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ

150,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ

4,000.00

7,773.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

คา่ใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 600,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

คา่ดอกไม ้คา่พวงมาลา และ
พานประดบัพุ่มดอกไม้

5,000.00

122,075.00

50,644.00

276,471.75

28,471.75

130,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานบริหารทัว่ไป / 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 27,942.80
ส านกัปลดั อบต.

1,236,830.32

งานบริหารทัว่ไป / 57,032.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 42,169.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 249,960.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 10,000.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 64,670.00
ส านกัปลดั อบต.

423,831.00

งานบริหารทัว่ไป / 54,586.93
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 3,589.59
ส านกัปลดั อบต.

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

คา่ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา

รวมค่ำใช้สอย 1,785,000.00 728,169.68

คา่วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 85,000.00

คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน

42,831.00

คา่วสัดุ วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00 100,000.00

คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000.00 40.00

คา่วสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00

คา่วสัดุ วสัดุการเกษตร

5,000.00

คา่วสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 150,000.00 85,330.00

รวมค่ำวสัดุ 700,000.00 276,169.00

คา่สาธารณูปโภค คา่บริการโทรศพัท์ 20,000.00

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า

16,410.41

195,413.07

0.00

42,968.00

250,000.00

272,057.20

250,000.00

10,000.00

100,000.00

250,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานบริหารทัว่ไป / 6,592.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 23,534.65
ส านกัปลดั อบต.

88,303.17

งานบริหารทัว่ไป / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 0.00
ส านกัปลดั อบต.

0.00
งานบริหารทัว่ไป / 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานบริหารทัว่ไป / 40,000.00
ส านกัปลดั อบต.

40,000.00

3,742,261.74

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

/ 91,000.00
ส านกัปลดั อบต.

91,000.00

คา่สาธารณูปโภค คา่บริการไปรษณีย์ 50,000.00

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 385,000.00

43,408.00

คา่สาธารณูปโภค คา่บริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

65,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูก้ระจกบานเล่ือนกระจก

296,696.83

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีท  างาน 18,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน 6,000.00

5,000.00

6,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000.00

รวมค่ำครุภัณฑ์ 51,500.00

17,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจดักิจกรรมอนัเป็น
การเทิดทูนและปกป้อง

51,500.00
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โครงการแขง่ขนักีฬา / กรีฑา 
เยาวชนและประชาชนของ

40,000.00

131,240.00

รวมงำนบริหำรทัว่ไป 9,954,180.00

รวมเงินอุดหนุน 80,000.00

เงินอุดหนุน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

222,240.00

131,240.00รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 222,240.00

40,000.00

0.00

5,507,918.26

40,000.00

5,500.00

18,000.00

41,465.35

40,000.00

5,500.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

91,000.00

งานบริหารงานคลงั / 761,200.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 3,150.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 17,500.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 142,350.00
กองคลงั

924,200.00

งานบริหารงานคลงั / 28,050.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 0.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 57,000.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 17,450.00
กองคลงั

102,500.00

งานบริหารงานคลงั / 2,431.06
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 19,451.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 1,500.00
กองคลงั

รวมงำนวำงแผนสถติิและวชิำกำร 222,240.00 131,240.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
ขา้ราชการ หรือพนกังาน

28,860.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

25,710.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,567,280.00

24,500.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 339,960.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์

150,000.00

คา่ตอบแทน คา่เช่าบา้น 200,000.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา

143,000.00

คา่ตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ขา้ราชการ/พนกังาน/

30,000.00 12,550.00

รวมค่ำตอบแทน 420,000.00 297,500.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ

100,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

80,549.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

คา่ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา

50,000.00

97,568.94

48,500.00

20,000.00

1,323,260.00

1,571,080.00

121,950.00

197,610.00

100,000.00

40,000.00

2,156,460.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานบริหารงานคลงั / 9,792.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 7,800.00
กองคลงั

40,974.06

งานบริหารงานคลงั / 17,449.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 9,960.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 0.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 60,440.00
กองคลงั

87,849.00

งานบริหารงานคลงั / 0.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 16,000.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 15,000.00
กองคลงั

งานบริหารงานคลงั / 0.00
กองคลงั

31,000.00

1,186,523.06

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็

50,000.00

รวมค่ำใช้สอย 350,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000.00

คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน

39,560.00

40.00

คา่วสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00

รวมค่ำวสัดุ 235,000.00

5,000.00

คา่วสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊

147,151.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีท  างาน 6,000.00 6,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ ์Multi function 
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี

15,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 10,000.00

รวมงำนบริหำรงำนคลงั 3,619,280.00

10,000.00

รวมค่ำครุภัณฑ์ 47,000.00

0.00

102,551.00

2,340,756.94

16,000.00

0.00

309,025.94

42,200.00

40,208.00

16,000.00

120,000.00

50,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

/ 0.00
ตรวจสอบภายใน

0.00

0.00

งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

/ 36,500.00
ส านกัปลดั อบต.

36,500.00

งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

/ 21,000.00

ส านกัปลดั อบต.

งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

/ 1,152.00
ส านกัปลดั อบต.

งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

22,152.00

งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

/ 4,850.00
ส านกัปลดั อบต.

งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

355,320.00เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

355,320.00

355,320.00

รวมงำนควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 355,320.00 355,320.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมค่ำตอบแทน 10,000.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

โครงการจดัตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

45,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

โครงการจดัตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

20,000.00

45,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 30,000.00

รวมค่ำใช้สอย 140,000.00

28,848.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง

117,848.00

คา่วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000.00

คา่วสัดุ 30,000.00

25,150.00

24,000.00

18,500.00

18,500.00

30,000.00

45,000.00

10,000.00

355,320.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

4,850.00

63,502.00

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 132,250.00
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 17,500.00
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 208,529.00
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 11,000.00
ส านกัปลดั อบต.

369,279.00

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 2,400.00
ส านกัปลดั อบต.

2,400.00

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

108,000.00

ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

215,419.00

ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

443,270.00

รวมงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 210,000.00

รวมค่ำวสัดุ 60,000.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

575,520.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 666,480.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง

36,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,320,000.00 950,721.00

รวมค่ำตอบแทน 4,800.00

คา่ตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ขา้ราชการ/พนกังาน/

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
 ศพด.บา้นคลองพา

250,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
 ศพด.บา้นขวญัพฒัน์

34,581.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการพฒันาผูป้ระกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกดัศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

20,000.00

42,000.00

20,000.00

2,400.00

2,400.00

24,500.00

25,000.00

457,951.00

55,150.00

191,498.00

150,000.00

4,800.00

42,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

/ 397,147.00

ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

720,566.00

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 866,377.80
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 11,600.00
ส านกัปลดั อบต.

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

877,977.80

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 6,040.52
ส านกัปลดั อบต.

6,040.52

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา

713,405.00

รวมค่ำใช้สอย 1,153,405.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

คา่วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000.00

คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน

20,000.00

คา่วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 1,716,900.00 850,522.20

คา่วสัดุ วสัดุก่อสร้าง 16,000.00 16,000.00

คา่วสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00

คา่วสัดุ วสัดุการเกษตร

คา่วสัดุ วสัดุการศึกษา 20,000.00

รวมค่ำวสัดุ 1,832,900.00 954,922.20

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 45,000.00

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า

38,959.48

38,959.48

10,000.00

20,000.00

20,000.00

18,400.00

432,839.00

20,000.00

316,258.00

45,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ

/ 1,585,500.00
ส านกัปลดั อบต.

1,585,500.00

3,561,763.32

งานศึกษาไม่ก  าหนด
ระดบั

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

0.00

0.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

0.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 390,000.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

รวมงำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 7,464,105.00

รวมเงินอุดหนุน 3,108,000.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนอาหารกลางวนั

รวมค่ำใช้สอย 100,000.00

3,902,341.68

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

โครงการจดังานวนัเดก็
แห่งชาติ

100,000.00

รวมงำนศึกษำไม่ก ำหนดระดบั 100,000.00 0.00

คา่ตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา

10,000.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

10,000.00

รวมค่ำตอบแทน 154,000.00 129,000.00

คา่ตอบแทน

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

โครงการป้องกนั ระงบั
โรคติดต่อและโรคอุบติัใหม่

15,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

130,000.00

15,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสถานการณ์มลพิษ

15,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

โครงการแม่ลูกผกูพนั สาน
สัมพนัธ์สายใยรัก

15,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้

130,000.00

20,000.00

31,000.00

119,000.00

0.00

0.00

1,522,500.00

1,522,500.00

20,000.00

421,000.00

144,000.00

3,108,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 5,227.40
ส านกัปลดั อบต.

395,227.40

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 84,000.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

/ 2,000.00
ส านกัปลดั อบต.

86,000.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

0.00

481,227.40

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

/ 167,800.00
ส านกัปลดั อบต.

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

โครงการส่งเสริมการบริหาร
จดัการขยะและส่ิงแวดลอ้ม

50,000.00

44,772.60

50,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม

40,000.00

รวมค่ำใช้สอย 741,000.00

40,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00

345,772.60

คา่วสัดุ วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 16,600.00 16,600.00

คา่วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

60,000.00

คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

คา่วสัดุ วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000.00

รวมค่ำวสัดุ 180,600.00 94,600.00

รวมเงินอุดหนุน 260,000.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองคก์ร
ประชาชน

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข

829,372.60

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

409,440.00 241,640.00

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน

260,000.00

260,000.00

0.00

18,000.00

60,000.00

260,000.00

84,000.00

1,335,600.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

167,800.00

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

0.00

167,800.00

งานไฟฟ้าและประปา / 0.00

กองช่าง

241,640.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ผูย้ากไร้ และ
ผูด้อ้ยโอกาส

78,000.00 78,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
สตรีและครอบครัว

30,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผูสู้งอายุ

30,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป

30,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

450,000.00

รวมงำนสวสัดกิำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 577,440.00

30,000.00

รวมค่ำใช้สอย 168,000.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอท่าชนะ

450,000.00

30,000.00

409,640.00

168,000.00

30,000.00

409,440.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานไฟฟ้าและประปา / 0.00

กองช่าง

0.00

0.00

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

รวมงำนไฟฟ้ำและประปำ 450,000.00

รวมเงินอุดหนุน 450,000.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอท่าชนะ 
(สายซอยช่องมงักร)

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการขบัข่ีปลอดภยัใส่ใจ
กฎจราจร

15,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

35,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคลองพา

35,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

35,000.00 35,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคลองพา

55,000.00 55,000.00

10,000.00

900,000.00

450,000.00

900,000.00

15,000.00

10,000.00

0.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

20,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการส่งเสริม สนบัสนุน
จดัท าแผนชุมชน

20,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เดก็และเยาวชน

50,000.00 50,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมอาชีพให้แก่
เดก็นกัเรียนโรงเรียน ตชด.กอ
เตย

10,000.00 10,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมอาชีพให้แก่
เดก็นกัเรียนโรงเรียนบา้น
ขวญัพฒัน์

10,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมอาชีพให้แก่
เดก็นกัเรียนโรงเรียนบา้น
กลาง

10,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมอาชีพให้แก่
เดก็นกัเรียนโรงเรียนบา้น
คลองพา

10,000.00 10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

0.00

0.00

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมอาชีพให้แก่
เดก็นกัเรียนโรงเรียนบา้น
ชายท่า

10,000.00 10,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมอาชีพให้แก่
เดก็นกัเรียนโรงเรียนบา้น
มะม่วงงาม

10,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมอาชีพให้แก่
เดก็นกัเรียนโรงเรียนบา้นท่า
ไท

150,000.00

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแขง็ชุมชน 300,000.00

10,000.00

รวมค่ำใช้สอย 300,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการแขง่ขนักีฬา "คลอง
พาเกมส์"

150,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
แขง่ขนักีฬา

100,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการแขง่ขนักีฬาอินทรีย์
ทองคพั

100,000.00

30,000.00

10,000.00

300,000.00

300,000.00

30,000.00

10,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

0.00

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

/ 0.00
ส านกัปลดั อบต.

0.00

0.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการส่งเสริมทกัษะ
ทางการกีฬาและการออก
ก าลงักายต าบลคลองพา

50,000.00 50,000.00

รวมค่ำใช้สอย 330,000.00 330,000.00

ครุภณัฑกี์ฬา เคร่ืองออกก าลงักาย (เคร่ือง
กา้วเดินเด่ียว)

30,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑกี์ฬา เคร่ืองออกก าลงักาย (เคร่ือง
กา้วเดินคู่)

30,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑกี์ฬา เคร่ืองออกก าลงักาย (เคร่ือง
ซิดอพัลดหนา้ทอ้ง)

30,000.00

คา่ครุภณัฑ์

เคร่ืองออกก าลงักาย (เคร่ือง
บริหารบิดเอว 3 สถานี)

30,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑกี์ฬา เคร่ืองออกก าลงักาย (เคร่ือง
บริหารกรรเชียงแบบคู)่

47,000.00 47,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑกี์ฬา เคร่ืองออกก าลงักาย (เคร่ือง
บริหารสกีบกส าหรับบริหาร
แขนและขา)

30,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑกี์ฬา

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑกี์ฬา เคร่ืองออกก าลงักาย 
(จกัรยานนัง่ป่ัน)

30,000.00

รวมงำนกฬีำและนันทนำกำร 570,000.00

30,000.00

รวมค่ำครุภัณฑ์ 240,000.00

570,000.00

35,000.00

38,000.00

240,000.00

30,000.00

35,000.00

38,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

0.00

0.00

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 167,800.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 0.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 17,500.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 63,800.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 2,625.00
กองช่าง

20,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการจดังานประเพณีวนั
สงกรานต์

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง

100,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

30,000.00

รวมงำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิน่ 160,000.00

30,000.00

รวมค่ำใช้สอย 160,000.00 80,000.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
ขา้ราชการ หรือพนกังาน

80,000.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

409,440.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

12,915.00

24,500.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 152,400.00 88,600.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง

15,540.00

42,600.00

30,000.00

241,640.00

42,600.00

30,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

251,725.00

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 0.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 0.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

/ 0.00

กองช่าง

0.00

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 9,779.15
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

/ 7,702.00

กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

/ 0.00

กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 27,607.20
กองช่าง

45,088.35

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 8,124.00
กองช่าง

20,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 661,980.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์

20,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ขา้ราชการ/พนกังาน/
ลูกจา้งประจ า

30,000.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

30,000.00

รวมค่ำตอบแทน 70,000.00 70,000.00

คา่ตอบแทน

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ

30,000.00

คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ

คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

คา่ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา

30,000.00

รวมค่ำใช้สอย 650,000.00

30,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000.00

604,911.65

คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน 30,000.00 21,876.00

540,220.85

20,000.00

12,392.80

22,298.00

410,255.00

550,000.00

20,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 0.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 0.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 270,000.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั

/ 27,400.00
กองช่าง

305,524.00

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ

/ 112,000.00
กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

/ 0.00

กองช่าง

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ

/ 0.00
กองช่าง

112,000.00

714,337.35

งานก่อสร้าง / 0.00
กองช่าง

งานก่อสร้าง / 57,500.00
กองช่าง

งานก่อสร้าง / 8,925.00
กองช่าง

คา่วสัดุ วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000.00

คา่วสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

52,600.00

30,000.00

คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 270,000.00

8,000.00

รวมค่ำวสัดุ 430,000.00

0.00

คา่วสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 80,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เคร่ืองสูบน ้าแบบมอเตอร์จุ่ม
ใตน้ ้า

120,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ ์Multi function 
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี

รวมงำนบริหำรทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,949,480.00

2,500.00

รวมค่ำครุภัณฑ์ 137,500.00 25,500.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

595,800.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง

21,420.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

12,495.00

80,500.00

15,000.00

1,235,142.65

451,800.00

124,476.00

20,000.00

138,000.00

15,000.00

20,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

66,425.00

งานก่อสร้าง / 429,050.00
กองช่าง

429,050.00

งานก่อสร้าง / 0.00

กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00

กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00

กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00

กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00

กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00
กองช่าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 755,220.00 544,795.00

รวมค่ำวสัดุ 400,000.00

คา่วสัดุ วสัดุก่อสร้าง

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

10. หมูท่ี่ 10 โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
วิทยา

316,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

1. หมูท่ี่ 1 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียม คสล. 2 - 1.8 x 
1.80 x 10.00 ม. สายซอย
หนองบอน

316,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

11. หมูท่ี่ 11 โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยน ้า
รอบ

448,000.00 448,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

12. หมูท่ี่ 12 โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
ร่มไทร-ร่วมใจ

465,000.00 465,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

3. หมูท่ี่ 3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอยฤทธิพร 1

445,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

2. หมูท่ี่ 2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอยนาตาเก้ือ
 3

445,000.00

425,000.00

675,000.00

70,950.00

70,950.00

425,000.00

675,000.00

400,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานก่อสร้าง / 0.00

กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00

กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00

กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00
กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00
กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00
กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00
กองช่าง

งานก่อสร้าง / 0.00
กองช่าง

0.00

495,475.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

4 หมูท่ี่ 4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอยอ านวยสุข

428,000.00 428,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

5 หมูท่ี่ 5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอยทอนเหรี
ยง

450,000.00 0.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

7. หมูท่ี่ 7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอยเขาแกว้

319,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

6. หมูท่ี่ 6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอยสามพ่ีนอ้ง

319,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

8. หมูท่ี่ 8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอยทวีสุข

465,000.00 0.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ

9. หมูท่ี่ 9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอยศิริสุข

478,000.00 478,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารท่ี
ท าการ อบต.คลองพา

124,000.00

คา่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศน์คลองขวญัพฒัน์

รวมงำนก่อสร้ำง 6,663,220.00

124,000.00

รวมค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง 5,508,000.00

465,000.00

470,000.00

5,673,745.00

5,058,000.00

0.00

470,000.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งานส่งเสริม
การเกษตร

/ 0.00

ส านกัปลดั อบต.

0.00

0.00

งานกิจการประปา / 189,050.00
กองช่าง

งานกิจการประปา / 25,000.00
กองช่าง

214,050.00

งานกิจการประปา / 103,090.00
กองช่าง

103,090.00

งานกิจการประปา / 79,184.00
กองช่าง

งานกิจการประปา / 33,400.00
กองช่าง

112,584.00

งานกิจการประปา / 263,757.49
กองช่าง

263,757.49

30,000.00คา่ใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ โซนบน

30,000.00

30,000.00

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 30,000.00 30,000.00

รวมค่ำใช้สอย 30,000.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง

60,000.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 513,120.00 299,070.00

รวมค่ำใช้สอย 200,000.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

คา่วสัดุ วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

100,000.00

คา่วสัดุ วสัดุก่อสร้าง

รวมค่ำวสัดุ 250,000.00 137,416.00

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 655,000.00

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า

391,242.51

391,242.51

70,816.00

66,600.00

96,910.00

96,910.00

264,070.00

35,000.00

655,000.00

150,000.00

200,000.00

453,120.00



ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำร

ยกเลกิ / ไม่

ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ไตรมำสที ่1-2  (ตุลำคม  2564-มีนำคม 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งำน รำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณอนุมัติ

(บำท)

ผลกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำย (บำท)
งบประมำณคงเหลือ

(บำท)
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

693,481.49

17,538,392.55

1,618,120.00 924,638.51

รวมทั้งหมด 48,965,185.00 31,426,792.45

รวมงำนกจิกำรประปำ



 
















































