
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
  อ าเภอละหานทราย   

จังหวัดบุรีรัมย ์



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ 15,000           P
ส านักปลัด

บริการประชาชนช่วงเทศกาล

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้            50,000
P

ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันปราบ
ปรามยาเสพติด

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ            50,000
P

ส านักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต าบล

ส าโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน)
4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ            50,000

P
ส านักปลัด

บรรเทาอัคคีภัย

รวม 4 โครงการ         165,000

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ 

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย กองการศึกษา

สนับสนุนสถานศึกษา

1.1ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            60,200
P

กองการศึกษา

1.2.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน            42,000
P

กองการศึกษา

1.3.ค่าหนังสือเรียน            28,000
P

กองการศึกษา

1.4.ค่าอุปกรณ์การเรียน            28,000
P

กองการศึกษา

1.5.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว         450,500        450,500 กองการศึกษา

1.6.ค่าอาหารกลางวัน       1,363,425     1,363,452 กองการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ 

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร            15,000 P กองการศึกษา
ทางการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา ภายในเขต 

3 โครงการโรงเรียนคุณภาพ              5,000 P กองการศึกษา
ประจ าต าบล

4 โครงการอาหารเสริม(นม)       4,041,267
P

    4,041,567 กองการศึกษา

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5 โครงการสนับสนุนอาหาร       3,872,400 P     3,872,400 กองการศึกษา

อาหารกลางวันโรงเรียน(สพฐ)
6 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ            10,000 P          10,000 กองการศึกษา

รวม 6 โครงการ      9,915,792

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานการศึกษา



1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขา            20,000
P

กองการศึกษา

พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์

2 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม            10,000
P

กองการศึกษา

ท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง

รวม 2 โครงการ           30,000

3 .ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"            10,000 P กอง

ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า" สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ           10,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

1.1 แผนงานสาธารณสุข



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการให้บริการแพทย์            10,000 P กอง
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน            90,000 P กอง

ในชุมชน/หมู่บ้าน สาธารณสุขฯ
3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ            90,000 P กอง

และสุขภาพเด็กในชุมชน สาธารณสุขฯ

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค         100,000 P กอง

พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค สาธารณสุขฯ

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5 โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายา         100,000 P กอง

เสพติด TO BE NUMBER ONE สาธารณสุขฯ
(ศูนย์เพือ่ใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)

6 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก         250,000 P กอง

สาธารณสุขฯ
7 โครงการรณรงค์และป้องกัน            10,000 P กอง

โรคติดต่อ สาธารณสุขฯ
รวม 7 โครงการ         650,000

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม            30,000 P กอง

พัฒนาอาชีพ สวัสดิการฯ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต              5,000 P กอง

ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย สวัสดิการฯ

ได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ 
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

รวม 2  โครงการ           35,000

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการสนับสนุนการสร้างหลัก      14,944,800
P

กอง

ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สวัสดิการฯ

2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง       6,840,000
P

กอง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สวัสดิการฯ

3 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์         270,000 P กอง

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สวัสดิการฯ

4 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ         100,000 P กอง

ชุมชนต าบลส าโรงใหม่ สวัสดิการฯ

(กลุ่มออมวันละบาท)

5 กองทุนหลักประกันสุขภาพ         253,940 P        253,940

(สปสช.) สาธารณสุขฯ
รวม 5  โครงการ      22,408,740

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.3 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ
1         457,000 P กองช่าง

2         135,000 P กองช่าง

3         166,000 P กองช่าง

4         256,000 P กองช่าง

5         218,000 P กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง หมู่ที ่11 จาก
ถนนลาดยาง - หนองกระทุม่

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที1่
บริเวณซอยข้างบ้านนางบานเย็น ลีตี

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที1่2 บริเวณ
ซอยบ้านนายภุชงค์ พรมทอง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่ที ่3 จากบ้าน
นางศิริมา บุญมามอญ  - บ้านนาง
สุจิตรา  ใสสดศรี

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหว้า หมู่ที ่8 
บริเวณประปาบ้านน้อยหนองหว้า

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

6            90,000 P กองช่าง

7            45,000 P กองช่าง

8         458,000 P กองช่าง

9         479,000 P กองช่าง

10         489,000 P กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที ่4         225,000 P กองช่าง
จากบ้านนางบุญลือ อาวุธพันธ์  - บ้านนางสง่า
 ศิลาวงศ์

12            83,000 P กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที ่5 จากบ้านนาง
กิมหวน เสียมเพชร -หนองบัวแดง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน หมู่ที ่7จากสระ
หนองปรือ - คลองส่งน้ า

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่ที ่13 จากนา
นางปราน พูนมา - สวนนาย
พันระนา จันแผง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธ์ หมู่ที ่6 บริเวณซอย
บ้านนางสมศรี แก้ววิเศษ

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธ์ หมู่ที ่6 บริเวณบ้าน
นายเพียร  เสียมลอยน้ า

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที ่10 บริเวณนา
นายพา ตุ่มหนแย้ม



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ

 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

13 ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน         473,000 P กองช่าง
14            63,000 P

กองช่าง

15 ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกเฟือง หมู่ที ่2         392,120 P กองช่าง
รวม 15 โครงการ      4,029,120

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การเมอืงการบริหารและการพัฒนาบุคลกรท้องถ่ิน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ         120,500 P กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สินและภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง

2 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์            20,000 P ส านักปลัด
3 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี            40,000 P          40,000 ส านักปลัด

รวม 3 โครงการ         180,500

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

วางท่อระบายน้ า บ้านสันติสุข หมู่ที ่14 บริเวณ
บ้านนายค าตัน สึกรัมย์

โครงการ/กิจกรรม

1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ หน่วยด าเนินการ



1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองปรับอากาศ 46,100           P ส านักปลัด

2 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก            11,800 P ส านักปลัด

3 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก            13,800 P ส านักปลัด

4 เคร่ืองปรับอากาศ 46,100           P กองคลัง

5 ตู้เหล็ก 11,800           P กองคลัง

6 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก            11,800 P          11,400 กองคลัง

รวม 6 โครงการ         141,400

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป



 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 ตู้เหล็กเก็บชุดดับเพลิง            15,000 P ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ           15,000

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก            11,800 P กองการศึกษา

รวม 1 โครงการ           11,800

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก            11,800 P กองสวัสดิการฯ

รวม 1 โครงการ           11,800

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000           P ส านักปลัด

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า              5,200 P ส านักปลัด

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์            17,000 P กองคลัง

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์            22,000 P กองคลัง

5 เคร่ืองพิมพ์              8,900
P

           8,900 กองคลัง

รวม 5 โครงการ           70,100

2.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์            34,000 P กอง
สาธารณสุขฯ

2 เคร่ืองพิมพ์            17,800
P

กอง

สาธารณสุขฯ
รวม 2 โครงการ           51,800

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองพิมพ์              8,900
P

กองสวัสดิการ

รวม 1 โครงการ             8,900

2.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์



2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 รถบรรทุก         854,000 P กองคลัง
รวม 1 โครงการ         854,000

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 รถกระเช้า       2,500,000 P กองช่าง
รวม 1 โครงการ      2,500,000

3. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนาม         200,000 P        200,000 กองการศึกษา
เด็กเล่น

รวม 1 โครงการ         200,000

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

2.5 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2.5 แผนงานอุสาหกรรมการโยธา

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)



2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 กล้องถ่ายรูป            20,000 P          20,000 กองคลัง

รวม 1 โครงการ           20,000

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

1 เคร่ืองปัม๊ซัมเมอร์ส            76,000 P กองช่าง

2 เคร่ืองปัม๊ซัมเมอร์ส            28,000 P กองช่าง

3 เคร่ืองสูบน้ า            46,500 P กองช่าง

2.5 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2.5 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์



2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

 งบประมาณ  ด าเนิน  ยังไมไ่ด้  อยู่ระหว่าง  งบประมาณ
 (บาท)  การแล้ว  ด าเนินการ  ด าเนินการ  ทีด่ าเนินการ

4 เคร่ืองสูบน้ า            53,400 P กองช่าง

5 เคร่ืองสูบน้ า            61,800 P กองช่าง

รวม 5 โครงการ         265,700

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

2.5 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก




































































































































