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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้ 

การเบิกจ่าย หมาย
เหตุ 

1. ค่าจา้งในการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลหย่วน 

2,162,400 988,232.4 ตามแบบ ผ.02  

รวม 2,162,400 988,232.4  

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว ้ การเบิกจ่าย หมายเหต ุ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 (ซอย 13) 49,000 - ตามแบบ ผ.02 

(อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ) 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.14 บ้านเปื๋อยเปียง  
หมู่ที่14 

93,000 - ตามแบบ ผ.02(
อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ) 
 

3.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล.(ตัวยูฝาปิด)พร้อมวางท่อ   
บ้านทุ่งบานเย็น หมู่ที่ 13 

224,000 - ตามแบบ ผ.02(
อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ) 
 

4. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแช่แห้ง  หมู่ที่ 6 500,000 - ตามแบบ ผ.02 
กันเงิน 

5. โครงการก่อสร้างหอถังน้ า (ส านักงานเทศบาลต าบลหย่วน) 246,000 - ตามแบบ ผ.02(
อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ) 

รวม 1,112,000 -  
2  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม  การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
          2.1 แผนงานการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้ง
ไว้ 

การเบิกจ่าย หมายเหต ุ

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000 - ตามแบบ ผ.02 

2. ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแช่แห้ง 32,330 32,300 ตามแบบ ผ.02 

3. ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง 20,400 20,400 ตามแบบ ผ.02 

4. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแช่แห้ง 94,180 94,180 ตามแบบ ผ.02 

5. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง 67,920 67,920 ตามแบบ ผ.02 
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2.2 แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้ง
ไว้ 

การเบิกจ่าย หมายเหตุ 

 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามแนวพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

23,690  ตามแบบ ผ.02ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

2. อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร  
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  บ้านธาตุ  หมู่ที่  1   

20,000  ตามแบบ ผ.02 
เพิ่มเตมิแผนและ
โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายรายการใหม่
ไม่ได้ด าเนินการ 

3. อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร  
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  บ้านแช่แห้ง  หมู่ที่  6   

20,000  ตามแบบ ผ.02 
เพิ่มเตมิแผนและ
โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายรายการใหม่
ไม่ได้ด าเนินการ 

4. อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

20,000  ตามแบบ ผ.02 
เพิ่มเตมิแผนและ
โอนงบประมาณตั้ง

6. ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแช่แห้ง    1,600 1,600 ตามแบบ ผ.02 

7. ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง 1,800 1,800 ตามแบบ ผ.02 

8. ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแช่แห้ง 1,600 1,600 ตามแบบ ผ.02 

9. ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง   1,800 1,800 ตามแบบ ผ.02 

10. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแช่แห้ง 2,400 2,400 ตามแบบ ผ.02 

11. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง    2,700 2,700 ตามแบบ ผ.02 

12. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน     
แช่แห้ง 

3,440 3,440 ตามแบบ ผ.02 

13. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง  3,870 3,870 ตามแบบ ผ.02 

14. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแช่แห้ง  47,905 35,914.13 ตามแบบ ผ.02 

15. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง 30,659 22,402.81 ตามแบบ ผ.02 

รวม 
 

342,574 291,326.94  
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร  
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  บ้านแดนเมือง  หมู่ที่  7   

จ่ายรายการใหม่
ไม่ได้ด าเนินการ 

5. อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร  
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  บ้านกอม  หมู่ที่  11   

20,000  ตามแบบ ผ.02 
เพิ่มเตมิแผนและ
โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายรายการใหม่
ไม่ได้ด าเนินการ 

6. อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร  
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  บ้านป่าแดด  หมู่ที่  12   

20,000  ตามแบบ ผ.02 
เพิ่มเตมิแผนและ
โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายรายการใหม่
ไม่ได้ด าเนินการ 

7. อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร  
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  บ้านเปื๋อยเปียง  หมู่ที่  14   

20,000  ตามแบบ ผ.02 
เพิ่มเตมิแผนและ
โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายรายการใหม่
ไม่ได้ด าเนินการ 

8. โครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIT 19) อ.เชียงค า 

100,000  ตามแบบ ผ.02 
เพิ่มเตมิแผนและ
โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายรายการใหม่
ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 220,000   
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 2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ การเบิกจ่าย หมายเหตุ 
1. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 10,000 - ตามแบบ ผ.02 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
2. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 4,300 - ตามแบบ ผ.02 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
3. โครงการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324 และงาน
กาชาดเชียงค า 

30,000 - ตามแบบ ผ.02 

4. โครงการวันปิยมหาราช 1,000 1,000 ตามแบบ ผ.02 

รวม 35,300 1,000  

 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ การเบิกจ่าย หมายเหตุ 
1. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 10,000 - ตามแบบ ผ.02 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
2. โครงการถ่ายทอดและส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 10,000 - ตามแบบ ผ.02 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 30,000 - ตามแบบ ผ.02 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
4. โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด 10,000 - ตามแบบ ผ.02 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
5. โครงการอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ สตรี 
เสริมสร้างความเข้มแข็งครองครัว 

10,000 - ตามแบบ ผ.02 

6. โครงการร้อยใจรักษ์ หลักสูตรที่ 1 
 

35,000 - ตามแบบ ผ.02 

7. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ 10,000 - ตามแบบ ผ.02 
ไม่มีการเบิกจ่าย 

รวม 115,000 -  
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3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          3.1 แผนงานการเกษตร 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ การเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 10,000 - ตามแบบ ผ.02 
ไม่มีการเบิกจ่าย 

รวม 10,000 -  
 

4 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ การเบิกจ่าย หมายเหตุ 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 720 

 
720 ตามแบบ ผ.02 

2.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 100,000 - ตามแบบ ผ.02 
ไม่มีการเบิกจ่าย 

รวม 100,720 720  

 
5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล 
          5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ การเบิกจ่าย หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 73,500 - ตามแบบ ผ.02 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
 

2. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล 

293,200 235,177.50 ตามแบบ ผ.02 
 

3. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เชียงค า     
จ.พะเยา   (อบต.แม่ลาว) 

16,000 16,000 
ตามแบบ ผ.02 

 

4. โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 2,000 2,000 ตามแบบ ผ.02 

5. โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรา พระ
ราชชนนีพันปีหลวง 

2,000 - 
ตามแบบ ผ.02 

6. โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บรมราชินี 

2,000 - ตามแบบ ผ.02 
ไม่มีการเบิกจ่าย 

7. โครงการอจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10 2,000 - ตามแบบ ผ.02 
ไม่มีการเบิกจ่าย 
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8.  โครงการจัดงานวันคล้ายสวรรคต พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) 

2,000 2,000 
ตามแบบ ผ.02 

9. โครงการจัดงานวันคล้ายสวรรคต ร.9 2,000 2,000 ตามแบบ ผ.02 
รวม 394,700 257,177.50  

 
5.2 แผนงานงบกลาง 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ การเบิกจ่าย หมายเหตุ 
1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,779,200 2,601,850 ตามแบบ ผ.02 

2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,205,600 776,200 ตามแบบ ผ.02 
 

3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000 40,750 ตามแบบ ผ.02 
4.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหย่วน 70,000 70,000 ตามแบบ ผ.02 

5. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลหย่วน 30,000 30,000 ตามแบบ ผ.02  
6.ค่าใช้จ่ายในการจราจร 50,000 - ตามแบบ ผ.02 

ไม่มีการเบิกจ่าย 
8. ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล 30,987 30,987 ตามแบบ ผ.02 
9. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กทบ.) 

559,659 279,830 ตามแบบ ผ.02 
 

รวม 11,839,446 3,829,617  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


