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                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

(บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ) 20,000 19,890

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมใน
บ่อก าจัดขยะ (กองสาธารณสุขฯ)

10,000 9,960

3 อบรมให้ความรู้และทักษะในการสร้าง
สุขภาพแก่ อสม. (กองสาธารณสุขฯ)

70,000  -

4 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า (กองสาธารณสุขฯ)

50,000 49,500

5 เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในตลาดสด,
ร้านอาหาร,แผงลอย (กองสาธารณสุขฯ)

20,000 20,000

6 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้และทัศนศึกษา ดู
งาน อสม. (กองสาธารณสุขฯ)

200,000  -

7 อุดหนุนเอกชน (อุดหนุนงบประมาณ ส าหรับ
 อสม.ในเขตเทศบาลฯ) (กองสาธารณสุขฯ)

127,500 127,500

8 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข         
       (กองสาธารณสุขฯ)

340,000 340,000

9 โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย              
         (กองสาธารณสุขฯ)

30,000 25,500

10 โครงการตลาดประชารัฐ (ส านักปลัดเทศบาล) 50,000 31,100

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล           
              (ส านักปลัดเทศบาล)

100,000  -

12 ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว       
      (ส านักปลัดเทศบาล)

50,000  -

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 -  30 กันยายน 2561)

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ



2

                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

(บาท) (บาท)

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล)

50,000 21,200

14 โครงการสืบสานปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน (ส านักปลัดเทศบาล)

50,000  -

15 ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา                   
      (ส านักปลัดเทศบาล)

20,000  -

16 โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร (ส านักปลัดเทศบาล)

120,000  -

17 บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตามแบบ ABC           
 (ส านักปลัดเทศบาล)

40,000  -

18 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และทัศน
ศึกษา (ส านักปลัดเทศบาล)

550,000 522,900

19 โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ (ส านักปลัดเทศบาล)

100,000  -

20 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จังหวัดอุบลราชธานี                    
       (ส านักปลัดเทศบาล)

40,000 15,000

21 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอพิบูลมังสาหาร (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

50,000  -

22 อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธานี (ส านักปลัดเทศบาล)

50,000  -

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล (ส านักปลัดเทศบาล)

30,000  -

24 โครงการฝึกอบรม อปพร.                       
  (ส านักปลัดเทศบาล)

30,000 28,400
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                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

(บาท) (บาท)

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

25 โครงการจัดท าไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษา             
        (ส านักปลัดเทศบาล)

200,000 79,720

26 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   (ส านักปลัดเทศบาล) 12,251,200 10,439,400

27 เบ้ียยังชีพคนพิการ   (ส านักปลัดเทศบาล) 2,850,000 2,763,200

28 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   (ส านักปลัดเทศบาล) 66,000 42,000

29 โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ  (กองการศึกษา) 380,000 290,349

30 โครงการประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) 504,100 502,680

31 โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา   
(กองการศึกษา)

600,000 473,680

32 โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  
 (กองการศึกษา)

500,000  -

33 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม          
        (กองการศึกษา)

150,000 95,600

34
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมพิธีบวงสรวงพระ
บ ารุงราษฎร์ (จูมมณี)  (กองการศึกษา)

60,000  -

35 โครงการนิเทศและติดตามผลการจัด
การศึกษา  (กองการศึกษา)

20,000  - ด าเนินการ  
โดยไม่ใช้
งบประมาณ

36 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก  (กองการศึกษา)

144,000 133,620

37 โครงการอบรมผู้ปกครอง  (กองการศึกษา) 31,000 30,870

38 โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน               
        (กองการศึกษา)

50,000  -
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                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

(บาท) (บาท)

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

39 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี             
      (กองการศึกษา)

10,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน

40 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน าชีวิต
สู่ความพอเพียง  (กองการศึกษา)

30,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน

41 โครงการหลักสูตรท้องถ่ิน  (กองการศึกษา) 20,000  -

42 โครงการปรับปรุงหลักสูตรอาเซียน            
 (กองการศึกษา)

20,000  -

43 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ                  
        (กองการศึกษา)

10,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน

44 โครงการนิทรรศการทางวิชาการ               
       (กองการศึกษา)

398,000 386,640

45 โครงการจัดเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (กองการศึกษา)

20,000  -

46 โครงการดาวท้องถ่ิน  (กองการศึกษา) 20,000 6,960

47 โครงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง         
(กองการศึกษา)

20,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน

48 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน              
       (กองการศึกษา)

20,000  -
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                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

(บาท) (บาท)

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

49 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
         (กองการศึกษา)

20,000  - ด าเนินการ  
โดยใช้
งบประมาณ
โรงเรียน

50 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา   (กองการศึกษา)

39,000 38,920

51 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ  (กองการศึกษา)

400,000 149,000

52 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร
วิภาคย์วิทยากร (กองการศึกษา)

9,728,960 6,290,455

53 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล (กองการศึกษา)

200,000 200,000

54 โครงการวันออกพรรษา และไหลเรือไฟ   
(กองการศึกษา)

100,000 99,652

55 โครงการวันลอยกระทง (กองการศึกษา) 196,000 195,384

56 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชาวคุ้ม 
(กองการศึกษา)

325,000 323,148

57 โครงการวันครอบครัวเมืองพิบูล (กอง
การศึกษา)

194,000 193,380

58 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กอง
การศึกษา)

135,000 133,740

59 โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา) 135,000 134,400
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                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

(บาท) (บาท)

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

60 โครงการจัดกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (กองการศึกษา)

576,000
575,470

61 โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
(กองการศึกษา) 50,000

49,850

62 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา) 100,000

12,280

63 โครงการกีฬาภายในกลุ่มโรงเรียนเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร (กองการศึกษา) 50,000 50,000

64 โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(กองการศึกษา) 30,000

27,000

65 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (กองการศึกษา)

20,845,490 18,443,573

66 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
พิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร (กอง
การศึกษา)

7,322,000 7,322,000

67 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน-ว่ิง รอบ
สนามกีฬากลาง (กองช่าง)

1,150,000  -

68 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพัก และทางเท้าถนนสุโพธ์ิ (ข้างวัดสวน
สวรรค์)  (กองช่าง)

350,000  -

69 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงบ่อพัก
ระบายน้ าทางลงท่าน้ าถนนสุโพธ์ิ (กองช่าง)

170,000  -

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ฝารางวี 
ซอยชนะ พูลสวัสด์ิ  (กองช่าง)

720,000  -

71 โครงการก่อสร้างทางลงท่าน้ าทางโค้ง         
        ถนนวิพากย์ (กองช่าง)

350,000 349,000

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสร้างค า 
ช่วงจากถนนสร้างค าซอย 4 ถึงถนนสถิตย์นิ
มานกาล  (กองช่าง)

3,000,000  -
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                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

(บาท) (บาท)

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

73 โครงการก่อสร้างบันไดและถนนเช่ือมทางลง
ท่าน้ าถนนนามมนตรี  (กองช่าง)

350,000 349,000

67,108,250 51,391,921รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1
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                ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(บาท) (บาท)
1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  (กองช่าง)
50,000 31,600

2 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม)

90,000 88,360

3 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย (กอง
สาธารณสุขฯ)

2,400,000  -

2,540,000 119,960

หมายเหตุ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
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                ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(บาท) (บาท)
1 โครงการวันเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล) 50,000 37,500

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี (ส านักปลัดเทศบาล) 100,000  -

3 อบรมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน (ส านักปลัดเทศบาล)
80,000 28,300

4 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท า
แผนพัฒนา (ส านักปลัดเทศบาล)

80,000  -

5 อบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาเทศบาล (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

300,000 262,650

6 โครงการฟ้ืนฟูกิจกรรม 5 ส (ส านักปลัดเทศบาล)
30,000 9,000

7 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและ
ผู้แทนชุมชน (ส านักปลัดเทศบาล) 530,000 313,600

8 ประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล (กอง
วิชาการฯ)

30,000 6,925

9 ปรับปรุงแผนท่ีภาษี  (กองคลัง) 50,000  -

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบันทึก
บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)  (กองคลัง) 25,000 17,050

11 โครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน (กอง
การศึกษา)

20,000  -

12 จัดซ้ือคอมพิวเตอตร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) 21,000 21,000

13 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (กองช่าง) 53,000 53,000

14 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) 44,000  -

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ
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(บาท) (บาท)

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

15 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง (กองสาธารณสุขฯ) 19,000 19,000

16 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาสะพายหลัง (กองสาธารณสุขฯ) 50,000  -

17 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 2 บาน 
จ านวน 10 หลัง (กองคลัง)

70,000 60,000

18 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 23 
ตัว                (กองคลัง)

57,500 57,500

19 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า 6 เคร่ือง (กองคลัง) 47,400 47,400

20 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 3 เคร่ือง
              (กองคลัง)

48,000 48,000

21 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานส าหรับการประชุม 100 ตัว        
              (กองคลัง)

120,000 120,000

22 จัดซ้ือโทรโข่งสะพายปรับระดับสะพาย  (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

5,600 4,400

23 จัดซ้ือเก้าอ้ีน่ังส านักงานเบาะหุ้มหนังขาเหล็กสีด าจ านวน
        10 ตัว (ส านักปลัดเทศบาล)

25,000 25,000

1,855,500 1,130,325

0 0

หมาย
เหตุ

รวมท้ัง 3 ยุทธศาสตร์ จ านวน 99 โครงการ
2) ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวมท้ังส้ิน

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีท้ังส้ิน 3 ยุทธศาสตร์ 
ดังน้ียุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ จ านวน 73 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จ านวน 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  จ านวน 23 โครงการ


