
 
ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลไหล่ทุ่ง                                                                                        
 

20,000     
 

 20,000    กองช่าง  

๒.  โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านดอนงัว ต้าบลไหล่
ทุ่ง  

110,000    
 
 

 110,000   กองช่าง 

๓.  โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านดอน
งัว ต้าบลไหล่ทุ่ง  

40,000    
 

 40,000   กองช่าง  

๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดเสลาวาส ด้านทิศ
ตะวันออก หมู่ที่ 11 บ้านบ่อหินพัฒนา ต้าบลไหล่ทุ่ง  

130,000     130,000   กองช่าง  

๕.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาพ่อทองสา สิมพงษ์ หมู่ที่ 12 บ้าน
ไหล่ทุ่งพัฒนา ต้าบลไหล่ทุ่ง  

50,000     50,000   กองช่าง  

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสายหนองแปลน – บ้านน้อยชุมแสง  หมู่ที่  
3  บ้านดอนงัว  ต้าบลไหล่ทุ่ง 

140,000     140,000   กองช่าง  

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสายใต้โรงเรียนบ้านดงไม้งาม  หมู่ที่  6  
บ้านดงไม้งาม  ต้าบลไหล่ทุ่ง 

120,000     120,000   กองช่าง  

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสายแยกไปดอนภูนาหว้า  หมู่ที่  7  บ้าน
ค้าข่า  ต้าบลไหล่ทุ่ง 

140,000     140,000   กองช่าง  

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า (สายบ้านม่วง –นาขาม)  หมู่ที่  8  บ้าน
ม่วง  ต้าบลไหล่ทุ่ง 

200,000   200,000 กองช่าง  



 
 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑๐ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่  9  บ้านหัวค้า  ต้าบลไหล่ทุ่ง 130,000    
 

 130,000   กองช่าง  

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสายแยกดงไม้งาม – บ้านม่วงงาม  หมู่ที่  
10  บ้านม่วงงาม  ต้าบลไหล่ทุ่ง 

120,000    
 
 

 120,000   กองช่าง 

๑๒ โครงการเปลี่ยนท่อส่งน ้าประปา ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านบ่อหิน 
ต้าบลไหล่ทุ่ง   

130,000  
 

 130,000 กองช่าง  

 รวม ๑,๓๓๐,๐๐๐   ๑,๓๓๐,๐๐๐  

 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

  มีโครงการที่ตั งงบประมาณรายจ่ายไว้ จ้านวนทั งสิ น ๑๒ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4 ด้าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ ซ่ึง
เป็นโครงการที่กันไว้ตั งแต่ปี 2563 มาเบิกปีงบประมาณ 2564 มีงบประมาณตั งจ่ายไว้ 3,360,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ 38.65 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1) 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข     (แผนงานสาธารณสุข) 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑.  โครงการบริการรถการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙  ปีงบประมาณ  ๒๕64 487,000    
 

 487,000   ส้านักปลัด 

๒.  โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันรักษาสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 

40,000    
 
 

 40,000   ส้านักปลัด 

๓.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก   

100,000    
 

 100,000   ส้านักปลัด 

๔ โครงการส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 

240,000     240,000   ส้านักปลัด 

๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน  
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

40,000     40,000   ส้านักปลัด 

 รวม 907,000   907,000  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  (แผนงานสังคมสงเคราะห์)  

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑.  โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 90,000    
 

 90,000   กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๒.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต้าบลไหล่ทุ่ง    40,000    
 
 

 40,000   กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๓.  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพภายในต้าบลไหล่ทุ่ง 40,000     
 

 40,000    กอง
สวัสดิการ
สังคม  

 รวม 170,000   170,000  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑.  โครงการตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่   40,000    
 

 40,000   ส้านักปลัด 

๒.  โครงการตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์   40,000    
 
 

 40,000   ส้านักปลัด 

๓.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต้าบลไหล่ทุ่ง 

82,800    
 

 82,800   ส้านักปลัด 

๔ โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านไหล่ทุ่ง      

130,000     130,000   ส้านักปลัด 

๕ โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านไหล่สูง 

100,000     100,000   ส้านักปลัด 

๖ โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านหัวค้า 

50,000     50,000   ส้านักปลัด 

๗ โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั ง ภายในส้านักงาน อบต.ไหล่
ทุ่ง    

25,000     25,000   ส้านักปลัด 

๘ โครงการอ้านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   ใน
พื นที่อ้าเภอตระการพืชผล 

5,000     5,000    

 รวม 442,800   442,800  
 



 

 

 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๕ ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑.  โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 30,000    
 

 30,000   กอง
การศึกษาฯ 

๒.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 40,000    
 
 

 40,000   กอง
การศึกษาฯ 

๓.  โครงการจัดนิทรรศการงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบ
ประกาศนียบัตร  ปีการศึกษา  2563    

20,000    
 

 20,000   กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.ไหล่ทุ่ง   20,000     20,000   กอง
การศึกษาฯ 

๕ โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน    71,400     71,400   กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการอาหารกลางวัน  ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไหล่ทุ่ง 867,300     867,300   กอง
การศึกษาฯ 

๗ ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลไหล่ทุ่ง   

300,900     300,900   กอง
การศึกษาฯ 

๘ ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส้าหรับเด็กอายุ  3-5  ปี  ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลไหล่ทุ่ง 

28,000     28,000    

 



 

 

 

 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๕ ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๙ ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส้าหรับเด็กอายุ  3-5  ปี  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไหล่ทุ่ง 

28,000  
 

 28,000 กอง
การศึกษาฯ 

๑๐ ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส้าหรับเด็กอายุ  3-5  ปี  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไหล่ทุ่ง 

42,000    
 
 

 42,000   กอง
การศึกษาฯ 

๑๑ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส้าหรับเด็กอายุ  
3-5  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไหล่ทุ่ง 

60,200    
 

 60,200   กอง
การศึกษาฯ 

๑๒ ค่าอาหารเสริม (นม)  ส้าหรับโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั นพื นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต้าบลไหล่ทุ่ง 

1,542,541   1,542,541 กอง
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  สังกัด ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.)ในเขตต้าบลไหล่ทุ่ง   

2,512,000     2,512,000   กอง
การศึกษาฯ 

 รวม 5,562,341   5,562,341  
 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๕ ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑.  โครงการอนุรักษ์ประเพณีและบ้ารุงศาสนาในวันเข้าพรรษา 30,000    
 

 30,000   กอง
การศึกษาฯ 

๒.  โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  อ้าเภอตระการพืชผล   25,000    
 
 

 25,000   กอง
การศึกษาฯ 

 รวม 55,000   55,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑.  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในเขต
อ้าเภอตระการพืชผล       

18,000     
 

 18,000    ส้านักปลัด  

๒.  โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี   10,000    
 
 

 10,000   ส้านักปลัด  

 รวม 28,000   28,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ผลการด าเนินิาาิาาแผผิัฒนิา้องาิน่ิ (ั.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีาบประแาณ ั.ศ. ๒๕๖4 ครฒ้า้ี ่๑ ระหว่าาเนดืงิาุลาคแ ๒๕๖3 – แีิาคแ ๒๕๖4 

ยุ้ธศาสาร์้ี่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี   (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

้ี ่ โคราการ/กนจกรรแ าบประแาณ าฒ้า
จ่าย (บา้)  

สิาิะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด าเน นิิการผลอว  

 
ยฒาไแ่ด าเน นิิการ  
 

๑.  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท้าแผน และ อบต.พบประชาชน 90,000    
 

 90,000   ส้านักปลัด  

๒.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 40,000    
 

 40,000   ส้านักปลัด  

๓.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   50,000     
 

 50,000    ส้านักปลัด  

๔ โครงการด้าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นที่จังหวัด
อุบลราชธานี  ของศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
จังหวัดอุบลราชธานี   

10,000     10,000   ส้านักปลัด  

๕ โครงการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อ้าเภอ
ตระการพืชผล 

10,000     10,000   ส้านักปลัด  

 รวม 200,000   200,000  
 


