
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ระหว างวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 
 

เทศบาลตําบลป.าต้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 



1 

 

ผลการดําเนินงานตาม 
แผนการดําเนนิงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

เทศบาลตําบลป)าติ้ว อําเภอป)าติ้ว จังหวัดยโสธร 
1. ยุทธศาสตร3ส4งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล4งน้ํา และโครงสร7างพื้นฐานให7ได7มาตรฐาน 

1.1  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1 โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองใน
เขตเทศบาลตําบลป�าติ้ว 

35,000   /  0 กองช'าง แผนดําเนินงาน
ตลอดป(งบประมาณ 

2 โครงการก'อสร,างรั้วสระน้ําสาธารณะ (ดง
นาหมื่น) หมู' 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าติ้ว 
จ.ยโสธร 

237,000   /  0 กองช'าง แผนดําเนินงาน 
เดือน ม.ค.-ก.ย.65 

3 โครงการก'อสร,างถนน คสล. ซอยเทศบาล 
13 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าติ้ว จ.ยโสธร 

460,000   /  0 กองช'าง แผนดําเนินงาน 
เดือน ม.ค.-ก.ย.65 

4 โครงการก'อสร,างถนน คสล. ซอยเทศบาล 
18/1 หมู' 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

339,500  /   0 กองช'าง  

5 โครงการก'อสร,างถนน คสล. ซอยเทศบาล 
4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าติ้ว จ.ยโสธร 

74,000  /   0 กองช'าง  

6 โครงการขยายไหล'ทาง คสล. ซอย
เทศบาล 18หมู' 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป�าติ้ว จังหวัดยโสธร 

297,000  /   0 กองช'าง  

7 โครงการวางท'อระบายน้ําคสล. ซอย
เทศบาล 15 หมู' 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป�าติ้ว จังหวัดยโสธร 

115,000   /  0 กองช'าง แผนดําเนินงาน 
เดือน ม.ค.-ก.ย.65 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนBหนองหัวลิง หมู' 
12ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าติ้ว จ.ยโสธร 

279,000   /  0 กองช'าง แผนดําเนินงาน 
เดือน ม.ค.-ก.ย.65 

9 โครงการก'อสร,างถนนแอสฟDลทBติกคอนก
รีต รหัสสายทาง ยส.ถ.0530006  
บ,านป�าติ้ว หมู'ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร  
อําเภอป�าติ้ว จังหวัดยโสธร  

1,108,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2565) 

/    1,104,000 กองช'าง  

10 โครงการก'อสร,างถนนแอสฟDลทBติกคอนก
รีต รหัสสายทาง ยส.ถ.0530005  
บ,านโพธา หมู'ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร  
อําเภอป�าติ้ว จังหวัดยโสธร  

1,222,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2565) 

/    1,214,000 กองช'าง  

11 โครงการก'อสร,างถนนแอสฟDลทBติกคอนก
รีต รหัสสายทาง ยส.ถ.0530002  
บ,านป�าติ้ว หมู'ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร  
อําเภอป�าติ้ว จังหวัดยโสธร  

1,641,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2565) 

/    1,634,000 กองช'าง  

 รวม 11 โครงการ 5,807,500     3,952,000   
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1.2  แผนงานเคหะและชุมน 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป( เทศบาลตําบลป�าติ้ว 

292,000   /  0 กองช'าง แผนดําเนินงาน 
เดือน ม.ค.-ก.ย.65 

2. โครงการขยายเขตไฟฟGาสาธารณะถนน
เทศบาล 2 หมู' 12 ต.โพธิ์ไทร  
อ.ป�าติ้วจ.ยโสธร 

30,000   /  0 กองช'าง แผนดําเนินงาน 
เดือน ม.ค.-ก.ย.65 

 รวม  2  โครงการ 322,000     0   
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1.3  แผนงาน  การเกษตร 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1. โครงการส'งเสริมการเกษตรโดยใช,ปุIยอินทรียB 
 
 

 

50,000   /  0 สํานักปลัดเทศบาล แผนการดาํเนินงาน
ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

2. โครงการส'งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม' ไร'นา
สวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม'ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 

50,000   /  0 สํานักปลัดเทศบาล แผนดําเนินงาน
ตุลาคม 2564-

กันยายน 2565ยัง
ไม'ได,ดําเนินการ

เนื่องจากอยู'ในช'วง
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรน'า 

(COVID-19) 
 รวม  2  โครงการ 100,000     0   
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2.  ยุทธศาสตร3การส4งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณ ีการค7า การท4องเที่ยว 
2.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบร,อย
งานประเพณีบุญเดือนสาม 
 

15,000 /    7,800 สํานักปลัดฯ  

2.  โครงการกิจกรรมเดินรณรงคBวันต'อต,านยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
 

5,000    / 0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน เดือน
มิถุนายน 2565 

3.  โครงการกิจกรรมวันอปพร. 5,000 /    0 สํานักปลัดฯ ไม'ได,ใช,งบประมาณ 
0ประชาสัมพันธBวัน อป
พร.และสาร เนื่องในวัน
อปพร. ดําเนินการตาม
แนวทางที่ส'วนกลาง
กําหนด 

4.  โครงการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนการดําเนินงาน 
เดือนตุลาคม 25640
กันยายน 2565 เตรียม
ความพร,อมรับ
สถานการณBตลอด
ป(งบประมาณ เตรียม
ความพร,อมด,าน
เจ,าหน,าที่ เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณB การ
สื่อสาร ฯลฯ เพื่อเตรียม
รับสถานการณBด,านสา
ธารณภัย 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

5.  โครงการฝUกซ,อมแผนปGองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
12,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนการดําเนินงาน 

พฤศจิกายน 2564-
กรกฎาคม 2565ไม'ได,
ฝUกซ,อมแต'มีการเตรียม
ความพร,อมด,าน
เจ,าหน,าที่เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณBวัสดุ 
อุปกรณB การสื่อสาร 
ฯลฯเพื่อเตรียมพร,อม
รับสถานการณBด,านสา
ธารณภัยฯที่อาจเกิดขึ้น
ได, 

6.  โครงการฝUกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคBกรปกครองส'วน
ท,องถิ่น(หลักสูตรทบทวน) 

50,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนการดําเนินงาน
เดือน พ.ย.64 -ก.พ.65
ชะลอดําเนินการ
เนื่องจากการแพร'
ระบาดของของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน'า2019 
(COVID-19) 

7.  โครงการฝUกอบรมเยาวชนปGองกันและ
แก,ไขปDญหายาเสพติดในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลป�าติ้ว 

40,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน ธ.ค.64-
ก.ค.65 ชะลอ 
ดําเนินการเนื่องจากการ
แพร'ระบาดของของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน'า
2019 (COVID-19) 

8.  โครงการฝUกอบรมอาสาสมัครปGองกันภัย
ฝ�ายพลเรือน(อปพร.)(หลักสูตรจัดตั้ง) 
 

50,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนการดําเนินงาน
เดือน พ.ย.64-ก.พ.65
ชะลอดําเนินการ
เนื่องจากการแพร'
ระบาดของของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน'า2019 
(COVID-19) 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

9.  โครงการปGองกันและแก,ไขปDญหา 
ยาเสพติด อําเภอป�าติ้ว จังหวัดยโสธร 
(อุดหนุนปกครองอําเภอป�าติ้ว) 

20,000 /    20,000 สํานักปลัดฯ  

10.  โครงการปGองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตเทศบาลตําบลป�าติ้ว 

30,000 /    0 
 

สํานักปลัดฯ แผนการดาํเนินงาน 
เดือนตุลาคม 2564 
-กันยายน 2565       
การดําเนินงาน 
ค'าใช,จ'ายบางส'วน 
ไม'ได,เบิกใน
โครงการฯข,างต,น 
แต'เบิกจ'าย 
งบประมาณ งบ
ดําเนินงาน  
ค'าตอบแทนผู,ปฏิบัติ
ราชการอันเปXน
ประโยชนBแก'
เทศบาล เพื่อจ'าย
ให,กับเจ,าหน,าที่
ผู,ปฏิบัติงานฯ ตาม
คําสั่งเทศบาลตําบล
ป�าติ้ว โดย
ปฏิบัติงานเปXนห,วง
ตามเหมาะสม และ
ปรับสถานที่
ดําเนินการในการจัด
จราจร บริเวณตลาด
สดเทศบาลห,วง



8 

 

ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

มกราคม –
กุมภาพันธB  2565 
เนื่องจากอยู'ในช'วงที่
มีการก'อสร,างทาง
หลวง หมายเลข 
202 ในเขตเทศบาล
ตําบลป�าติ้ว และ
บริเวณด,านหน,า
ทางเข,าตลาดสด
เทศบาลตาํบลป�าติ้ว  
จึงมีการอํานวย
ความสะดวกด,าน
การจราจร โดยจัด
เจ,าหน,าที่ อปพร. 
ปฏิบัติงานในการ
อํานวยความสะดวก
ด,านการจราจรและ
เพื่อ 

11.  โครงการปGองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช'วงเทศกาลป(ใหม'  

15,000 /    14,322 สํานักปลัดฯ  

12.  โครงการปGองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช'วงเทศกาลสงกรานตB  

15,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 
เดือน เม.ย.65 

 รวม 12 โครงการ 272,000     42,122   
 
 
 



9 

 

 
2.2แผนงานสาธารณสุข 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตาม
ช'วงที่ระบาด) 

10,000  /   270,317 กองสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 1 ใช,งป.สํารอง
จ'าย 199,500 บาท 
ครั้งที่ 2 ใช,งป. สปสช. 
70,817 บาท 

2.  โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดสBใน
ชุมชน 

5,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากสถานการณB
การแพร'ระบาดของโรค
โควิด-19 

3.  โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน และ
ความดันโลหิต 

5,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากสถานการณB
การแพร'ระบาดของโรค
โควิด-19 

4.  โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งเต,านม 

15,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากสถานการณB
การแพร'ระบาดของโรค
โควิด-19 

5.  โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู,ผู,นําของ
ชุมชนในด,านสาธารณสุข 

20,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากสถานการณB
การแพร'ระบาดของโรค
โควิด-19 

6.  โครงการรณรงคBโรคไข,เลือดออก 40,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
พ.ค.65-ก.ค.65 

7.  โครงการรณรงคBและส'งเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําป( 

5,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
ก.ค.65-ก.ย.65 

8.  โครงการส'งเสริมสุขภาพจิตผู,สูงอายุ 30,000 
 

  /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน
ตลอดป(งบประมาณ 

9.  โครงการส'งเสริมสุขภาพอนามัยแม'และ
เด็ก 

5,000 /    24,900  กองสาธารณสุขฯ ใช, งป.สปสช. 

10.  โครงการสัตวBปลอดโรค คนปลอดภัย จาก 30,000  /   0 กองสาธารณสุขฯ  
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

โรคพิษสุนัขบ,า(โครงการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ,า) 

11.  โครงการให,บริการการแพทยBฉุกเฉิน 
 

10,000 /    9,995 กองสาธารณสุขฯ  

12.  โครงการอนามัยโรงเรียน 
 

10,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
ก.ค.65-ก.ย.65 

13.  โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
 

20,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน
ตลอดป(งบประมาณ 

14.  โครงการบริจาคโลหิต อําเภอป�าติ้ว จังหวัด
ยโสธร 

10,000 /    10,000 กองสาธารณสุขฯ  

15.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
 

30,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน
ตลอดป(งบประมาณ 

16.  โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก 

30,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน
ตลอดป(งบประมาณ 

17.  โครงการรณรงคBและแก,ไขปDญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนยBเพื่อนใจ
วัยรุ'นในชุมชน/หมู'บ,าน) 

30,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน
ตลอดป(งบประมาณ 

18.  โครงการอบรมหมอหมู'บ,านในพระราช
ประสงคB 

30,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน
ตลอดป(งบประมาณ 

 รวม 18 โครงการ 335,000     315,212   
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2.3แผนงาน  สังคมสังคมสงเคราะห3 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการจัดหาเครื่องนุ'งห'มกันหนาวให,กับ
ผู,สูงอายุ ผู,พิการ และผู,ยากไร,ในเขตเทศบาล 

30,000   /  0 สํานักปลัดฯ -ไม'ได,ดําเนินการ 
-เนื่องจากพื้นที่เทศบาล
ตําบลป�าติ้วไม'ประสบ
ภัยหนาว 

2.  โครงการบ,านมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขต
เทศบาล 

30,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนการดาํเนินงาน 
ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

3.  โครงการสงเคราะหBผู,ยากไร,ในชมุชน 
 

30,000 /    14,000 สํานักปลัดฯ แผนการดาํเนินงาน 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

4.  โครงการสนับสนุนศูนยBปฏิบัติการร'วมในการ
ช'วยเหลือประชาชนขององคBกรปกครองส'วน
ท,องถิ่นในเขตอําเภอป�าติ้ว จังหวัดยโสธร 

 

22,000 /    22,000 สํานักปลัดฯ  

 รวม 4 โครงการ 112,000     36,000   
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

2.4แผนงานการสร7างความเข7มแข็งของชุมชน 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการส'งเสริมอาชีพให,กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลป�าติ้ว 

24,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนการดาํเนินงาน 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

          
 รวม 1 โครงการ 24,000     0   
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2.5แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการแข'งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 
 

8,000   /  0 กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณB
การแพร'ระบาดของโรค
โควิด-19 

2.  โครงการจัดการแข'งขันกีฬา 
 

50,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน ตุลาคม
2564 – กันยายน 
2565 

3.  โครงการวันเด็กแห'งชาติ 
 

20,000    / 0 กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณB
การแพร'ระบาดของโรค
โควิด-19 

4.  โครงการส'งเสริมความเข,มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน 

10,000 /    10,000 
 

กองการศึกษา ใช, งป.บ,านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดยโสธร 
- แผนการดําเนินงาน 
ตุลาคม 2564  -
กันยายน 2565 

5.  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

320,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 
2565 

6.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 38,000 /    123,500 กองการศึกษา โอนเพิ่ม งป. เพิ่ม 
88,000 บาท 

7.  โครงการสรงน้ําศาลหลักเมือง   
รดน้ําขอพรผู,สูงอายุและแห'รูปเหมือนหลวงปู�
โพธาฯ 
 

40,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินการ
เดือน เม.ย.65 

8.  โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล'งท'องเที่ยว
ในท,องถิ่น 
 

10,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน
ตลอดป(งบประมาณ 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

9.  โครงการพาบุตรหลานเข,าวัด 11,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
พ.ค. – ส.ค.65 
 

10.  โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองอําเภอป�าติ้ว 150,000   /  0 
 

กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

11.  โครงการร'วมสืบสานประเพณี  
จัดขบวนแห'บั้งไฟโบราณในงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร 

20,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน
เดือน พ.ค.65 

12.  โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะ
เหวด) 

20,000 /    20,000 กองการศึกษา  

13.  โครงการจัดงานประเพณีปeดทองรอยพระพุทธ
บาทจําลองและปeดทองรูปเหมือนหลวงปู�
โพธาภินันทB (บุญเดือนสาม) 

90,000 /    90,000 กองการศึกษา  

 รวม 13 โครงการ 787,000     243,500   
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2.6แผนงานการพาณิชย3 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการตรวจสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ 

 

10,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
กรกฎาคม – 
กันยายน 2565 

2.  โครงการอบรมผู,ประกอบการตลาดสด
เทศบาล 

 

10,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากสถานการณB
การแพร'ระบาดของโรค
โควิด-19 

3.  โครงการอบรมผู,ประกอบการร,านค,า/ 

แผงลอย 
 

10,000 
 

  /  0 กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากสถานการณB
การแพร'ระบาดของโรค
โควิด-19 

4.  โครงการปรับปรุงลานค,าตลาดชุมชน 
เทศบาลตําบลป�าติ้ว 

332,000 /    332,000 กองสาธารณสุขฯ  

 รวม 4 โครงการ 352,000     332,000   
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2.7แผนงาน  งบกลาง 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 

198,600 /    65,120 กองคลัง ดําเนินงานทุกเดือน
ตลอดป(งบประมาณ 

2.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 
8,000 /    7,426 กองคลัง  

3.  โครงการให,การสงเคราะหBผู,สูงอายุ ผู,พิการ
ผู,ป�วยเอดสBและผู,ด,อยโอกาส 

4,262,400 /    2,058,000 สํานักปลัดฯ ดําเนินงานทุกเดือน
ตลอดป(งบประมาณ 

4.  ค'าใช,จ'ายในการจัดการจราจร 
 

150,000 /    149,000 สํานักปลัดฯ  

5.  ค'าบํารุงสมาคมองคBกรปกครองส'วนท,องถิ่น 
 

32,310 /    32,300.87 สํานักปลัดเทศบาล  

6.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข,าราชการ
ส'วนท,องถิ่น(ก.บ.ท.) 

631,230     409,920 กองคลัง  

7.  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
 

160,230   /  0 สํานักปลัดเทศบาล แผนดําเนินงาน 
กรกฎาคม -
กันยายน 2565 

8.  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท,องถิ่นของเทศบาล 

 

70,000 /    70,000 กองสาธารณสุขฯ  

 รวม  8  โครงการ 5,512,770     2,791,766.87   
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3.  ยุทธศาสตร3การบริหารองค3กรตามหลักการบริหารจัดการบ7านเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสู4ความเปEนเลิศ 
3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/       
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการ/กิจกรรมปกปGองสถาบันสําคัญ
ของชาติ 

40,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

2.  โครงการ/กิจกรรมสําคัญต'าง ๆตาม
นโยบายจังหวัดและรัฐบาล 

40,000 

 
/    3,865 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

3.  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล,าเจ,าอยู'หัว(28 กรกฎาคม) 
 

50,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 
กรกฎาคม 2565 

4.  โครงการจัดกิจกรรมวันท,องถิ่นไทย 

 
2,000 /    0 สํานักปลัดฯ อยู'ระหว'างการเบกิจ'าย 

งป.1,000 บาท 

5.  โครงการจัดกิจกรรมวันปeยมหาราช   
 

5,000    / 0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน
เดือนตุลาคม 2564 
อําเภองดจัด
กิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณBโควิด-
19 และแนวทางจาก
จังหวัด 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/       
ไม4ดําเนินการ 

6.  โครงการจัดงานวันขึ้นป(ใหม' 
 

12,000 /    24,239 สํานักปลัดฯ โอนงบประมาณเพิ่ม
เนื่องจากค'าใช,จ'ายใน
การดําเนินงานไม'
เพียงพอ ทั้งนี้การจัด
งานปฏิบัติตาม
มาตรการด,าน
สาธารณสุขและ
มาตรการด,านการ     
ปGองกันโรคโดย
เคร'งครัด 

7.  โครงการจัดงานวันคล,ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน 
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ'อ
แห'งชาติ(5ธันวาคม) 
 

20,000 /    6,542 สํานักปลัดฯ  

8.  โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ,าฯพระบรมราชินี 
(3มิถุนายน) 

30,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 
มิถุนายน 2565 

9.  โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันป(หลวงและ
วันแม'แห'งชาติ(12สิงหาคม) 

20,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 
สิงหาคม 2565 

10.  โครงการจัดงานวันเทศบาล 

 
6,000 

 
  /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 

เมษายน 2565 

11.  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2,000 /    2,000 สํานักปลัดฯ ฝUกอบรมตามโครง
ฝUกอบรมการเสริมสร,าง
วัฒนะธรรมองคBกรตาม
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/       
ไม4ดําเนินการ 

มาตรฐานทางจริยะ
ธรรม การปGองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในองคBกรภาครัฐ 
การดําเนินการทางวินัย
เพื่อปGองกันการทุจริตใน
การดําเนินงานของ
หน'วยงานภาครัฐของ
หน'วยงานเทศบาล
ตําบลป�าติ้ว 
อําเภอป�าติ้ว จังหวัด
ยโสธร ประจําป(
งบประมาณ 2565 

 
12.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 
2,000 /    2,000 สํานักปลัดฯ ฝUกอบรมตามโครง

ฝUกอบรมการเสริมสร,าง
วัฒนะธรรมองคBกรตาม
มาตรฐานทางจริยะ
ธรรม การปGองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในองคBกรภาครัฐ 
การดําเนินการทางวินัย
เพื่อปGองกันการทุจริตใน
การดําเนินงานของ
หน'วยงานภาครัฐของ
หน'วยงานเทศบาล
ตําบลป�าติ้ว 
อําเภอป�าติ้ว จังหวัด
ยโสธร ประจําป(
งบประมาณ 2565 

 



20 

 

ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/       
ไม4ดําเนินการ 

13.  โครงการเสริมสร,างความซื่อสัตยB สุจริต 
และปลูกฝDงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต'อต,านการทุจริต 

2,000 /    1,400 สํานักปลัดฯ ฝUกอบรมตามโครง
ฝUกอบรมการเสริมสร,าง
วัฒนะธรรมองคBกรตาม
มาตรฐานทางจริยะ
ธรรม การปGองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในองคBกรภาครัฐ 
การดําเนินการทางวินัย
เพื่อปGองกันการทุจริตใน
การดําเนินงานของ
หน'วยงานภาครัฐของ
หน'วยงานเทศบาล
ตําบลป�าติ้ว 
อําเภอป�าติ้ว จังหวัด
ยโสธร ประจําป(
งบประมาณ 2565 

14.  จัดหาพวงมาลัย ช'อดอกไม, กระเช,าดอกไม, 
และพวงมาลาฯลฯ 

3,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

15.  สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยBยุติธรรม
ชุมชน เทศบาลตําบล 

ป�าติ้ว 

5,000   /  0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 
ดําเนินการ
ขับเคลื่อนโดย
บางส'วนไม'ได,ใช,
งบประมาณใน 
ส'วนนี้ 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/       
ไม4ดําเนินการ 

16.  โครงการปรับปรุงซ'อมแซมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลป�าติ้ว 

100,000 /    0 สํานักปลัดฯ อยู'ระหว'างการเบกิจ'าย 
งป.100,000 บาท 

17.  โครงการ “อําเภอ...จิตอาสา” น,อมนําพา
สังคมเปXนสุข 

10,000 /    10,000 สํานักปลดัฯ/ปกครอง
อําเภอป�าติ้ว 

 

18.  โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญของอําเภอป�าติ้ว 

20,000 

 
/    20,000 สํานักปลดัฯ/ปกครอง

อําเภอป�าติ้ว 
 

19.  กิจกรรมการติดปGายประชาสัมพันธBกรณีพบ
เห็นการทุจริต 
 

2,000 /    0 สํานักปลัดฯ ดําเนินการโดยไม'
ใช,งบประมาณ 

20.  โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ท,องถิ่น เทศบาลตําบลป�าติ้ว 
 

20,000 /    19,429 สํานักปลัดฯ  

21.  มาตรการส'งเสริมและพัฒนาเครือข'ายด,าน
การปGองกันการทุจริต 
 

5,000 /    4,842 สํานักปลัดฯ ฝUกอบรมตามโครง
ฝUกอบรมการเสริมสร,าง
วัฒนะธรรมองคBกรตาม
มาตรฐานทางจริยะ
ธรรม การปGองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในองคBกรภาครัฐ 
การดําเนินการทางวินัย
เพื่อปGองกันการทุจริตใน
การดําเนินงานของ
หน'วยงานภาครัฐของ
หน'วยงานเทศบาล
ตําบลป�าติ้ว 
อําเภอป�าติ้ว จังหวัด
ยโสธร ประจําป(
งบประมาณ 2565 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/       
ไม4ดําเนินการ 

22.  โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ,าน
ประจําป( 
 

12,000   /  0 กองคลัง แผนดําเนินงาน 
เดือน กุมภาพันธB-
พฤษภาคม 2565 

23.  โครงการประชาสัมพันธBจัดเก็บรายได,ของ
เทศบาลประจําป( 
 

10,000 /    9,000 กองคลัง  

24.  โครงการปรับปรุงข,อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยBสิน 
 

90,000 /    45,000 กองคลัง แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-กันยายน 
2565 

25.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได, 
 

12,000   /  0 กองคลัง แผนดําเนินงาน 
เดือน พฤษภาคม – 
กันยายน 2565 

26.  โครงการอบรมผู,ประกอบการค,าภายใน
เขตเทศบาล 
 

6,000   /  0 กองคลัง แผนดําเนินงาน 
เดือน กรกฎาคม– 
กันยายน 2565 

27.  โครงการจัดทําคู'มือผลประโยชนBทับซ,อน 
 
 

6,000   /   0 กองคลัง แผนดําเนินงาน 
เดือน กรกฎาคม– 
กันยายน 2565 

28.  กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ 
 

18,000 

(ตั้งจ'าย 
ในประเภท

รายจ'ายเพื่อให,
ได,มาซึ่ง
บริการ) 

 

    0 สํานักปลัดฯ แผนดําเนินงาน 
เดือน สิงหาคม– 
กันยายน 2565 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/       
ไม4ดําเนินการ 

29.  กิจกรรมประกาศเจตจํานงต'อต,านการทุจริต
ของผู,บริหารองคBกรปกครองส'วนท,องถิ่น 

ไม'ใช,
งบประมาณ  

/    0 สํานักปลัดฯ  

30.  การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ 

ไม'ใช,
งบประมาณ  

/    0 กองคลัง  

31.  กิจกรรมเผยแพร'ข,อมูลข'าวสารการจัดซื้อ
จัดจ,าง 
 

ไม'ใช,
งบประมาณ  

/    0 กองคลัง  

32.  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน,าส'วนราชการ 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 สํานักปลัดฯ  

33.  มาตรการ “สร,างความโปร'งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 สํานักปลัดฯ  

34.  กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 ทุกส'วนราชการ  

35.  มาตรการให,ความร'วมมือกับหน'วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคBกรอิสระ 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 ทุกส'วนราชการ  

36.  มาตรการแต'งตั้งผู,รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร,องเรียน 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 สํานักปลัดฯ  

37.  มาตรการการจัดทําข,อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลป�าติ้ว 
 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 ทุกส'วน 

ราชการ 
 

38.  การเผยแพร'ข,อมูลข'าวสารด,านการเงิน 
การคลังพัสดุ และทรัพยBสินของเทศบาล
และการรับเรื่องร,องเรียนเกี่ยวกับการเงิน

ไม'ใช,
งบประมาณ  

/    0 กองคลัง  
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/       
ไม4ดําเนินการ 

การคลัง 

39.  มาตรการปรับปรุงศูนยBข,อมูลข'าวสารของ
เทศบาลตําบลป�าติ้ว ให,มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ไม'ใช,
งบประมาณ  

/    0 สํานักปลัดฯ  

40.  มาตรการจัดตั้งศูนยBดํารงธรรมเทศบาล
ตําบลป�าติ้ว 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 สํานักปลัดฯ  

41.  มาตรการแก,ไขเหตุเดือดร,อนรําคาญด,าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล,อม 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 กองสาธารณสุขฯ  

42.  มาตรการแต'งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

ป�าติ้ว 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 สํานักปลัดฯ  

43.  กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

 /   0 ทุกส'วนราชการ แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

44.  การรายงานผลการใช,จ'ายเงินให,ประชาชน
ได,รับทราบ 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 กองคลัง 

 
 

45.  มาตรการส'งเสริมให,ประชาชนมีส'วนร'วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต'งตั้ง การโอน 
ย,าย 

ไม'ใช,
งบประมาณ 

/    0 สํานักปลัดฯ  

 รวม 45 โครงการ 550,000     148,317   
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3.2แผนงานการศึกษา 

 
ลํา

ดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการจัดทําแผนการศึกษา 
 

5,000  /   0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม– 
กันยายน 2565 

2.  โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 
 

80,000 /    33,000 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม– 
กันยายน 2565 

3.  โครงการบริหารงานห,องสมุดไอทีและศูนยB
การเรียนรู,ชุมชน 

60,000 /    58,220 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

4.  โครงการศูนยBพัฒนาเด็กเล็กแหล'งเรียนรู,และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

4,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม– 
กันยายน 2565 

5.  โครงการวันไหว,คร ู
 

2,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน พฤษภาคม–
มิถุนายน2565 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

6.  โครงการจัดประชุมผู,ปกครอง 2,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-ธันวาคม และ 
พฤษภาคม–
มิถุนายน2565 
 

7.  โครงการปGองกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษา 
 

2,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม– 
กันยายน 2565 
 

8.  โครงการปDจฉิมนิเทศ 
 

4,000 /    0 กองการศึกษา อยู'ระหว'างการ
เบิกจ'าย งป.3,840 
บาท 
 

9.  โครงการส'งเสริมการเรียนรู,เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 

6,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม– 
กันยายน 2565 
 

10.  โครงการสถานศึกษาปลอดโรค 
 

5,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม– 
กันยายน 2565 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

11.  โครงการสนับสนุนค'าใช,จ'ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

957,840 /    463,620 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม– 
กันยายน 2565 

12.  โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู,เรียน 
 

10,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม–
กันยายน 2565 

13.  โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 
 

617,400 /    309,750 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 
และ พฤษภาคม– 
กันยายน 2565 

14.  โครงการปรับปรุงต'อเติมศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป�าติ้ว 

77,500   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

15.  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคB
(หอประชุมโรงเรียนป�าติ้วร'มโพธาภินันทB 
นุกูล) 

402,000   /  0 กองการศึกษา แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

 รวม 15 โครงการ 2,234,740     864,590   
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3.3แผนงาน  การสร7างความเข7มแข็งของชุมชน 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการจัดเก็บข,อมูลพื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลป�าติ้ว 

18,000   /  0 สํานักปลัดเทศบาล แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

2.  โครงการจัดทําปGายบ,าน 

 
18,000 /    0 สํานักปลัดเทศบาล แผนดําเนินงาน 

เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

3.  โครงการส'งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู'บ,าน/ชุมชน 

 

5,000 /    0 สํานักปลัดเทศบาล ไม'ได,ใช,งบประมาณ 
หมู'บ,าน/ชุมชน 
ดําเนินการเอง 
 

 รวม  3 โครงการ 41,000     0   
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4.  ยุทธศาสตร3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อมอย4างยั่งยืน 
4.1แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 
 

50,000    / 0 กองสาธารณสุขฯ โอนงบประมาณ
ดังกล'าวไปงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลประเภท
รายจ'ายเพื่อให,ได,มา
ซึ่งบริการ 

2.  โครงการขุดลอกท'อระบายน้ํา 
 

30,000 /    25,400 กองสาธารณสุขฯ  

3.  โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร 
 

50,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

4.  โครงการชุมชนรักษBสะอาด 
 

30,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข'ายเฝGา
ระวังสิ่งแวดล,อม 

10,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
เดือน มกราคม –
พฤษภาคม2565 

6.  โครงการรณรงคBติดตั้งบ'อดักไขมันสถาน
ประกอบการ 

15,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
เดือน มกราคม –
พฤษภาคม2565 
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ลํา
ดับ

ที่ 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

7.  โครงการก'อสร,างบ'อกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 

496,800   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 2564 
- กันยายน 2565 

 รวม7 โครงการ 681,800     25,400   
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4.2แผนงานการเกษตร 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  โครงการอนุรักษBพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

30,000   /  0 กองสาธารณสุขฯ แผนดําเนินงาน 
เดือน ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 

 รวม 1 โครงการ 30,000     0   
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ3สําหรับที่ไม4ได7ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลป)าติ้ว 

 
1. ประเภทครุภัณฑ3สํานักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

ครุภัณฑ3 รายละเอียดของครุภัณฑ3 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  สํานักงาน 1. เครื่องปรับอากาศ(แบบ
แยกส�วน) แบบติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด 24,000บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง  
เป.นเงิน 39,800.0บาท (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ: สํานัก
งบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563) 
 

39,800  /   0 สํานักปลัดเทศบาล  

 2. ตู>เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 5 ฟุต ขนาดไม�น>อย
กว�า 152x40x87 ซม. จํานวน

9,800 /    9,800 สํานักปลัดเทศบาล  
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ลํา
ดับ

ที่ 
ครุภัณฑ3 รายละเอียดของครุภัณฑ3 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

 2 ตู> ๆ ละ 4,900 บาท  
รวมเป.นเงิน 9,800บาท (ตาม
ร�างขอบเขตและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาล
ตําบลปJาติ้วกําหนด) ตาม
ราคาท>องตลาดปMจจุบัน 

           
  3. โตOะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ

ละ 6,900.0บาท 

(ตามร�างขอบเขตและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปJาติ้ว
กําหนด)(ตามราคาท>องตลาด
ปMจจุบัน)  

 

6,900 /    0 สํานักปลัดเทศบาล อยู'ระหว'างการ
เบิกจ'าย งป. 
6,900 บาท 

  รวม 3 รายการ 56,5000     9,800   
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2. ประเภทครุภัณฑ3ไฟฟIาและวิทยุ 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

ครุภัณฑ3 รายละเอียดของครุภัณฑ3 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  ไฟฟIาและวิทยุ 1. เครื่องบันทึกเสียง   
จํานวน 1 เครื่อง  
มีน�วยความจํา 4 GB สามารถ
เพิ่มหน�วยความจําได>
มากกว�า 64 GB ด>วย Micro 
SD Card  ฟMงก:ชันปรับเสียง
อัตโนมัติ ให>ความดัง
เหมาะสม และเสียง
ชัดเจน บันทึกวิทยุ FM และ
สัญญาณเสียงภายนอก
ผ�าน AUX 3.5 ระบบชาร:จไว>
ใน 3 นาที ใช>งานต�อเนื่อง
ได> 60 นาที  (ตามร�าง
ขอบเขตและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาล
ตําบลปJาติ้วกําหนด)ตามราคา
ท>องตลาดปMจจุบัน 

5,500 /    5,500 สํานักปลัดเทศบาล  
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ลํา
ดับ

ที่ 
ครุภัณฑ3 รายละเอียดของครุภัณฑ3 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

 
 2. ไมล:ประชุมไร>สาย   

จํานวน 1 ชุด ประกอบด>วย
ตัวรับสัญญาณ 1 เครื่องปรับ
ความถี่ได> ไมล:ประชุมไร>
สาย 8 ชุด ช�องรับสัญญาณใน
การปรับความถี่ช�อง
ละ 32 ชาแนล รวม 256 ชาแ
นล สามารถใช>งานพร>อมกัน
ได> 6 ชุด โดยไม�รบกวนกัน  
(ตามร�างขอบเขตและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปJาติ้ว
กําหนด) 
ตามราคาท>องตลาดปMจจุบัน 

27,500 /    27,500 สํานักปลัดเทศบาล  

           
  รวม 2 รายการ 33,000     33,000   
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  2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

ครุภัณฑ3 รายละเอียดของครุภัณฑ3 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  ไฟฟGาและวิทยุ เพื่อจ'ายเปXนค'าใช,จ'ายตาม
โครงการติดตั้งกล,องวงจรปeด
ในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ป�าติ้วประกอบด,วย ติดตั้ง
กล,องโทรทัศนBวงจรปeด
(CCTV) ประกอบด,วย 
1. กล,องโทรทัศนBวงจรปeด
ชนิดเครือข'าย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร   จํานวน 4 ตัว 
2. อุปกรณBกระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 4 ช'อง  
จํานวน 2 ตัว 
(ตามเกณฑBราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล,องโทรทัศนBวงจรปeด ฉบับ
เดือนกันยายน 2562) 
3. เครื่องสํารอง
ไฟฟGา ขนาด 800 VA  
400 WATTS  จํานวน 2 เครื่

115,800 /    115,800 สํานักปลัดเทศบาล  
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ลํา
ดับ

ที่ 
ครุภัณฑ3 รายละเอียดของครุภัณฑ3 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

อง(ตามเกณฑBราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑB
คอมพิวเตอรB ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) 
4. ตู,สําหรับจัดเก็บ
อุปกรณB CCTV CABINET  
พร,อมพัดลมระบายอากาศ 
5. สาย UTB CAT5E ภายนอ
กอาคาร 200 เมตร 
6. อุปกรณBแปลง
สัญญาณ FIBER OPTIC MED
IA CONVERTER 
7. สายนําสัญญาณ 
FIBER OPTIC 6 CORE  
1,000 เมตร 
8. พร,อมติดตั้ง 

          
  รวม 1 รายการ 115,800     115,800   
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3. ประเภทการเกษตร 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

ครุภัณฑ3 รายละเอียดของครุภัณฑ3 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  การเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบไฟฟGาชนิด
มอเตอรBจุ'มใต,น้ํา 
(submersible pump)
ขนาด 1.5 แรงม,าขนาดท'อส'ง
น้ํา 101/4 นิ้ว ปริมาณน้ําไม'
น,อยกว'า 70 ลิตร/นาที อัตรา
ส'งสูงไม'ต่ํากว'า
56 เมตร มอเตอรB ขนาด4นิ้ว 
220 โวลทB จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามร'างขอบเขตและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลป�าติ้ว
กําหนด) ราคาตามท,องตลาด
ปDจจุบัน 
 
 

21,000 /    20,125 สํานักปลัดเทศบาล  

          
  รวม 1 รายการ 21,000     20,125   
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  4. ประเภทครุภัณฑ3ยานพาหนะและขนส4ง 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

ครุภัณฑ3 รายละเอียดของครุภัณฑ3 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว7 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ4าย
งบประมาณ 

(บาท) 
หน4วยดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 

อยู4ระหว4าง
ดําเนินการ 

ยังไม4ได7
ดําเนินการ 

ยกเลิก/        
ไม4ดําเนินการ 

1.  ยานพาหนะและ
ขนส4ง 

1. รถจักรยานยนตBระบบ
ขับเคลื่อนด,วย
ไฟฟGา มอเตอรB 800 วัตตB แบ
บส'งกําลังไปยังเฟ~อง
ท,าย พร,อมติดตั้งหลังคาไฟ
เบอรB  จํานวน 1 คัน  
(ตามร'างขอบเขตและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลป�าติ้ว
กําหนด) ราคาตามท,องตลาด
ปDจจุบัน 
 

66,800 /    66,800 กองสาธารณสุขฯ  

          
  รวม 1 รายการ 66,800     66,800   

 


