
รายงานผลการด าเนินงาน 

รอบ 6  เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) 

 

เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและสวัสดกิารสังคม
     (1.1)  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 15,000 √ ส านักปลัด
เทศบาลฯ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและสวัสดกิารสังคม
     (1.2)  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ 10,000 √ ป้องกันฯ
ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

2 โครงการฝึกอบรมตามโครงการฝึก 80,000 √ ป้องกันฯ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและสวัสดกิารสังคม
     (1.3)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 100,000 √ พัฒนาชุมชน
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล



2.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     (2.1)  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 144,000 √ กองช่าง

เสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลซอย 1
บ้านลุงนพ-ป้าต๋ิม  หมู่ที ่1
ต.ท่าเคย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 201,000 √ กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยแก้วราม หมู่ที ่1
ต.ท่าเคย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 201,000 √ กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยปุญญพัฒน์ หมู่ที ่1
ต.ท่าเคย

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     (2.1)  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 242,000 √ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยร้านค้าชุมชน

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 380,000 √ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า
ซอยบ้านลุงโน้ม หมู่ที ่1 ต.ป่าหวาย

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 492,000 √ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่สิน หมู่ที ่1 ต.ป่าหวาย

7 ค่าปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 500,000 √ กองช่าง

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     (2.1)  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
8 โครงการปรับปรุงเปล่ียนมอเตอร์ 160,000 √ กองช่าง

ประปา

9 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 500,000 √ 499,000 กองช่าง
คอนกรีต สายบ้านนายเบิม้ หมู่ที ่1
ต.ป่าหวาย

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชมุชน
     (3.1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 50,000 √ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุและประชาชนทัว่ไปในเขต เทศบาลฯ
เทศบาล

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
     (4.1)  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 โครงการก าจัดวัชพืช 10,000 √ สาธารณสุข

2 โครงการปรับปรุงสถานทีท่ิง้ขยะของ 100,000 √ 100,000 สาธารณสุข
เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย

3 โครงการท าความสะอาดท่อระบายน้ า 10,000 √ สาธารณสุข

ในเขตเทศบาล

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการศึกษาและบริหารสาธารณสุข
     (5.1)  แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ศูนย์ 20,000 √ กอง

พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 398,800 √ 101,925 กอง
บริหารสถานศึกษา การศึกษา

3 โครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ 50,000 √ กอง
การศึกษา

4 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด ####### √ 221,550 กอง
สพฐ. ในเขตพืน้ที่ การศึกษา

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการศึกษาและบริหารสาธารณสุข
     (5.2)  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 10,000 √ สาธารณสุข

ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อเพศ
สัมพันธ์

2 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สุขาภิบาล 10,000 √ สาธารณสุข
อาหาร อาหารสะอาดปลอดภัย
(Clean Food Goog Taste)

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 20,000 √ สาธารณสุข
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางวัฒนา
วรขัตติยราชนารี

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการศึกษาและบริหารสาธารณสุข
     (5.2)  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ 200,000 √ สาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสา
ชุมชน

5 ค่าใช้จ่ายโครงการออกก าลังกายเพือ่ 10,000 √ สาธารณสุข
สุขภาพ

6 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 50,000 √ 34,080 สาธารณสุข

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
     (6.1)  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ 110,000 √ 15,000 ส านักปลัด

ต่าง ๆ เทศบาลฯ

2 โครงการงานประเพณีไทยตะนาวศรี 30,000 √ ส านักปลัด
เทศบาลฯ

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 100,000 √ ส านักปลัด
เทศบาลฯ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
     (6.2)  แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้าน 228,000 √ 2,370 กองการศึกษา

ภาษาวัฒนธรรมและการดนตรี

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
     (6.3)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 250,000 √ 247,630 กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 100,000 √ กองการศึกษา
และวันผู้สูงอายุ

3 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน 100,000 √ กองการศึกษา
พรรษาปีที ่44

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่โีดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     (7.1)  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 √ ส านักปลัด

เทศบาลฯ
2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 √ 9,673 ส านักปลัด

เทศบาลฯ
3 โครงการจัดสภาเด็กและเยาวชน 20,000 √ ส านักปลัด

เทศบาลฯ
4 โครงการเพิม่ศักยภาพผู้บริหาร ผู้ช่วย 100,000 √ 196,175 ส านักปลัด

ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ เทศบาลฯ
พนักงานเทศบาล

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม 20,000 √ ส านักปลัด
นโยบายของรัฐบาลหรือจังหวัดราชบุรี เทศบาลฯ

6 โครงการจัดต้ัง/อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ 70,000 √ 70,000 ส านักปลัด
ประชาชน เทศบาลฯ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2564- มนีาคม 2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่โีดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     (7.2)  แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ####### √ ส านักปลัด

เทศบาลฯ
2 เบีย้ยังชีพผู้พิการ 960,000 √ ส านักปลัด

เทศบาลฯ
3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 √ 6,000 ส านักปลัด

เทศบาลฯ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565- มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่โีดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     (7.3)  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม 160,000 √ สาธารณสุข

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565- มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่โีดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     (7.4)  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 100,000 √ กองช่าง

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565- มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วและกีฬา
     (8.1)  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 โครงการ "Running Sunset at 200,000 √ ส านักปลัด

Pawai" เทศบาลฯ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย
แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด
     (1.1)  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 ชุดโซฟา 18,000 √ ส านักปลัด

เทศบาลฯ
2 โต๊ะประชุม 13,000 √ ส านักปลัด

เทศบาลฯ
3 เคร่ืองปรับอากาศ 27,800 √ ส านักปลัด

ขนาด 18,000 บีทียู เทศบาลฯ
4 โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ 18,000 √ ส านักปลัด

เทศบาลฯ
5 ทีวี แอล อี ดี (LED TV) แบบ 35,000 √ ส านักปลัด

Smart TV ขนาด  70 นิ้ว เทศบาลฯ

6 ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 13,000 √ ส านักปลัด
เทศบาลฯ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด
     (1.2)  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 รถจักรยานยนต์ 50,000 √ สาธารณสุข

2 ทีวี แอล อี ดี (LED TV) 30,000 √ สาธารณสุข
แบบ Smart TV ขนาด
65 นิ้ว

3 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ####### √ สาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล



แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด
     (1.3)  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 900,000 √ กองช่าง

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก 150,000 √ กองช่าง
ก าลังกาย-เคร่ืองเล่นเด็ก

3 กล้องระดับ ขนาดก าลัง 30,500 √ กองช่าง
ขยาย 30 เท่า

4 เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 13,800 √ 13,500 กองช่าง

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล



แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด
     (1.4)  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วย

ที่ ทีต้ั่งไว้ ด าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ (บาท)
1 รถบรรทุก (ดีเซล) 715,000 √ ป้องกันฯ

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 200,000 √ ป้องกันฯ
ภายในเขตเทศบาล

3 รถจักรยานยนต์ 54,700 √ ป้องกันฯ

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล













































ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล



ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล



ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที ่1-2 (ตลุาคม 2565-มนีาคม 2566)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล


