
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน รอบ  6  เดือน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

(ระหวางเดือนตุลาคม  2564   -  มนีาคม  2565) 
 
 

     เทศบาลตําบลกะทูน 
    อําเภอพปิูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



งบประมาณ

อนุมตั ิ
โอนเพิ�ม โอนลด ผูกพนั เบกิจา่ย

งบประมาณ

คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบกลาง งบกลาง เงนิสํารองจ่าย
โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน
สายซอยโสตทปิบํารงุ

           282,000                       -                    -                    -               282,000                   -   

งานบรหิาร
ทั�วไป

คา่ใชส้อย

รายจ่าย
เกี�ยวเนื�องกับการ
ปฏบิัตริาชการที�
ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื�น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพิ�ม
ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานและ
ศกึษาดงูาน

                     -               321,600                  -                    -               321,600                   -   

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

คา่ใชส้อย
รายจ่ายเพื�อให ้
ไดม้าซึ�งบรกิาร

โครงการจา้งเหมารักษาความ
ปลอดภัยทรัพยส์นิและสถานที�
ราชการของสํานักงาน ทต.กะทนู

             96,000                       -                    -             24,000               48,000           24,000

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

คา่ใชส้อย

รายจ่าย
เกี�ยวเนื�องกับการ
ปฏบิัตริาชการที�
ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื�น ๆ

โครงการจา้งเหมาบคุคล
ปฏบิัตงิานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

           324,000                       -                    -             81,000             162,000           81,000

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

คา่ใชส้อย

รายจ่าย
เกี�ยวเนื�องกับการ
ปฏบิัตริาชการที�
ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื�น ๆ

โครงการป้องกันและลดอบุัตเิหตุ
บนทอ้งถนนในชว่งเทศกาลตา่งๆ

             18,440                       -                    -                    -                   7,226           11,214

งานระดับ
กอ่นวัย
เรยีนและ
ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย
รายจ่ายเพื�อให ้
ไดม้าซึ�งบรกิาร

โครงการจา้งเหมาทําความสะอาด
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลกะทนู ประจําปีงบประมาณ 
2565

           432,000                       -                    -           108,000             216,000         108,000

งานระดับ
กอ่นวัย
เรยีนและ
ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย

รายจ่าย
เกี�ยวเนื�องกับการ
ปฏบิัตริาชการที�
ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื�น ๆ

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการ
บรหิารสถานศกึษาในสังกัด ทต.
กะทนู

        1,172,325                       -                    -                    -               376,320         796,005

งานบรกิาร
สาธารณสขุ
และงาน
สาธารณสขุ
อื�นๆ

คา่ใชส้อย

รายจ่าย
เกี�ยวเนื�องกับการ
ปฏบิัตริาชการที�
ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื�น ๆ

โครงการรณรงคเ์รื�องการกําจัดขยะ
ในพื�นที�ตําบลกะทนู

             12,020                       -             12,000                  -                         -                    20

รายงานผลการดาํเนนิงานโครงการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต ั�งแต ่1 ตลุาคม 2564 - 31 มนีาคม 2565)

เทศบาลตาํบลกะทนู

งาน
หมวด

รายจา่ย

ประเภท

รายจา่ย
โครงการ



งานกําจัด
ขยะมลูฝอย
และสิ�งปฎกิลู

คา่ใชส้อย
รายจ่ายเพื�อให ้
ไดม้าซึ�งบรกิาร

โครงการจา้งเหมาเก็บขยะมลูฝอย 
เพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม

           444,000                       -                    -           111,000             222,000         111,000

งานบําบัดนํ�า
เสยี

คา่ที�ดนิและ
สิ�งกอ่สรา้ง

คา่ปรับปรงุที�ดนิ
และสิ�งกอ่สรา้ง

โครงการขดุลอกครูะบายนํ�าถนน
สาย 4224 หมูท่ี� 4 – หมูท่ี� 5 
ตําบลกะทนู อําเภอพปินู จังหวัด
นครศรธีรรมราช

                     -               401,632                  -                    -               396,500             5,132

งานกอ่สรา้ง
คา่ที�ดนิและ
สิ�งกอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิ�ง
สาธารณูปการ

โครงการบกุเบกิถนนสายหว้ยเสาธง
 หมูท่ี� 5 ตําบลกะทนู อําเภอพปินู 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

                     -               125,762                  -           125,700                       -                    62

งานกอ่สรา้ง
คา่ที�ดนิและ
สิ�งกอ่สรา้ง

คา่ปรับปรงุที�ดนิ
และสิ�งกอ่สรา้ง

โครงการปรับปรงุถนนแอสฟัลต์
คอนกรตีสายนํากะทนูพัฒนา นศ.ถ.
 42-021 กม.0+300 - กม.0+328 
บา้นนางเอื�อย หมูท่ี� 2 ตําบลกะทนู
 อําเภอพปินู จังหวัดนครศรธีรรมราช

                     -               176,712                  -           176,700                       -                    12

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุน
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น

โครงการจัดตั �งศนูยป์ฏบิัตกิาร
ชว่ยเหลอืประชาชนของ อปท. 
ระดับอําเภอ

             25,000                       -                    -                    -                 25,000                   -   

งานระดับ
กอ่นวัย
เรยีนและ
ประถมศกึษา

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน
ชมุชนวัดกะทนูเหนอืมติรภาพที� 
218

           483,000               12,600                  -                    -               247,800         247,800

งานระดับ
กอ่นวัย
เรยีนและ
ประถมศกึษา

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน
บา้นหว้ยกลาง

           462,000                       -               8,400                  -               226,800         226,800

งานระดับ
กอ่นวัย
เรยีนและ
ประถมศกึษา

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน
วัดนางเอื�อย

           306,600                 8,400                  -                    -               157,500         157,500

งานบรกิาร
สาธารณสขุ
และงาน
สาธารณสขุ
อื�นๆ

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุน
องคก์รประชาชน

โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

           160,000                       -                    -                    -                         -           160,000

       4,217,385          1,046,706          20,400        626,400          2,688,746      1,928,545รวมเงินงบประมาณ
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