
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   โทร.  ๐  ๔๒๗๐  ๙๑๖๐  ต่อ  ๑๐๒ 

ที ่สน ๗๘๐๐๑/๐๔๐                        วันที ่  ๑๕   มีนาคม    ๒๕๖๔ 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        รอบ ๖   เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔   เมื่อวันที่ ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๓   นั้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖   เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าใน
การดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการ
ดำเนินงานฯ  

ในการนี้  เพื ่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖   เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้  และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   พร้อมทั ้งปิดประกาศบันทึกนี ้ไว ้ที ่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.            
และประกาศผ่านเว็ปไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

     ลงชื่อ……………………………………………………………… 
(นางประภาพร  เกษเกษร) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 



- ๒ – 
 
 
 

(นางสุริวิภา  สัพโส) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับ
ถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน-
บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ ๖ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. ผิวจราจร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท่ี อบต.ทุ่งแก
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๓๗๓,๐๐๐ บ้านหนองจาน  

หมู่ ๖ 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างตำบล บ้านวังอ้อยหนู-บ้าน
คำเม็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. ผิวจราจร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังปรับตามสภาพพื้นที ่ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.
ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๓๗๓,๐๐๐ บ้านวังอ้อยหนู 
หมู่ ๑๐ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านทิศใต้หมู่บ้าน บ้านดอนสร้าง
ไพร หมู่ ๑ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๒ ม. 
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหลท่างลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน 
ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๔๑๑,๐๐๐ บ้านดอนสรา้งไพร 
หมู่ ๑ ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์ 
จังหวัดสกลนคร 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

 

 

๘ 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแสง-ถนน ๒๒๘๐ 
(ช่วงหน้าบ้านนายบุญชู สีบุญมา) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๙ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า๖๙๕ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแก
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๓๗๔,๐๐๐ บ้านหนองแสง  

หมู่ ๕  ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์ 
จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพ่อเสาร์  สลีารวม บ้าน
โคกไชยวาน หมู่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๒ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ท่ี อบต.ทุ่งแกกำหนด 
พร้อมปา้ยโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๒๔๘,๐๐๐ บ้านโคกไชยวาน หมู่ 
๔  ตำบลทุ่งแก อำเภอ

เจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
หน้าบ้านนางแดง  บ้านโสก หมู่ 
๘ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๘ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท่ี อบต.ทุ่งแก
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๓๗๔,๐๐๐ บ้านโสก หมู่ ๘ 

ตำบลทุ่งแก อำเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
หน้าบ้านนายเก่ง  คำจอน  บ้าน
โคกไชยวานน้อย หมู่ ๙ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว๘๒ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ท่ี อบต.ทุ่งแกกำหนด 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๒๗๐,๐๐๐ บ้านโคกไชยวาน 

 หมู่ ๙ ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์ 
จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
หน้าบ้านนายถนัด  ค้ำจลุ  บ้าน
โคกไชยวาน หมู่ ๙ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๘๓ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๔๙๘ ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ท่ี อบต.ทุ่งแกกำหนด 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๒๗๔,๐๐๐ บ้านโคกไชยวาน    
หมู่ ๔  ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์ 
จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินเการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
หน้าบ้านนายนคร  ไชยพงษ์  
บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๕ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ท่ี อบต.ทุ่งแกกำหนด 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๑๒๖,๐๐๐ บ้านโคกไชยวาน     
หมู่ ๔  ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์ 
จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

๑๐ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาย
หน้าบ้านนายอำมาตย์  บ้านทุ่ง
แก หมู่ที่ ๒ 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๓๐ ม. ยาว  ๖๑ ม. พร้อมเท
ลีน ยาแนวและวางบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๔๕,๖๐๐ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒
ตำบลทุ่งแก อำเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

 

๑๑ ขุดลอกห้วยลำควาย บ้านทุ่งแก 
หมู่ ๒ 

ขุดลอก ขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลึกเฉลีย่ ๒.๐๐ ม. ลาด
เอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่นอ้ยกว่า ๘,๓๙๘.๖๕ ลบ.ม. ตาม
แบบมาตรฐานท่ี อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

๒๙๓,๓๐๐ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒
ตำบลทุ่งแก อำเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

 

 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๑๐๐,๓๐๐ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๑๑ 
๑๒ 

๑๓ 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานการศึกษา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการครอบครัวคณุธรรม นำ
สังคมเข้มแข็ง 

อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.
ทุ่งแก/อบต.ทุ่งแก 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจดักิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติสนองนโยบายของ
รัฐบาล 

๒๐,๐๐๐ ศพด./โรงเรียนหมู่บ้าน ตำบลทุ่ง
แก/อบต.ทุ่งแก 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

๓ โครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ๑๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แสง/บ้านโคกไชยวาน/      

อบต.ทุ่งแก 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

๔ ค่าอาหารเสรมินม  ** (สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แสง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินม  (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสง)   

๔๕,๙๙๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน     

หนองแสง 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๕ ค่าอาหารเสรมินม  ** (สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก    
ไชยวาน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินม  (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ไชยวาน)   

๙๗,๗๓๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               

บ้านโคกไชยวาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 



 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๖ ค่าอาหารเสรมินม  ** (สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๕ 
โรงเรียน  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินม  (สำหรับโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๕ 
โรงเรียน) ได้แก ่

๑.รร.บ้านดอนชัยวิทยา  

๒.รร.บ้านโสกวังอ้อยหนู 

๓.รร.บ้านหนองแสง 

๔.รร.บ้านหนองจาน 

๕.รร.บ้านทุ่งแก 

๘๙๘,๗๐๐ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.
ทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๗ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแสง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแสง 

๑๑๗,๖๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
บ้านหนองแสง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๘ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกไชยวาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโคกไชยวาน 

๒๔๙,๙๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
บ้านโคกไชยวาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๙ อุดหนุนส่วนราชการ        -
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียนในเขต 
อบต.ทุ่งแก 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรยีนในเขต อบต.ทุ่งแก และเพื่อให้
เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับอาหารกลางวัน 

๑,๘๗๖,๐๐๐ โรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก 
จำนวน ๕ โรงเรียน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๑๐ โครงการจดักิจกรรม ๕ ส. 
ป้องกันโรค 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคตดิต่อในเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแสง 

๕,๐๐๐ ศพด.บ้านโคกไชยวานและ  
ศพด.บ้านหนองแสง 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

๑๑ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสวันพ่อ
แห่งชาติและวันแม่แห่งชาต ิ

๗,๐๐๐ ศพด.บ้านโคกไชยวาน/       

ศพด.บ้านหนองแสง/อบต.ทุ่งแก 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
กองการศึกษา 

๑๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเดก็ 
ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน 

๑๒๗,๕๐๐ ศพด.หนองแสง 

ศพด.โคกไชยวาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๑๓ ค่าหนังสือเรยีน ค่าหนังสือเรยีนเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแสงและ ศพด.โคกไชย
วาน 

๑๒,๔๐๐ ศพด.หนองแสง 

ศพด.โคกไชยวาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๑๔ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนของเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนอง
แสงและ ศพด.โคกไชยวาน 

๑๒,๔๐๐ ศพด.หนองแสง 

ศพด.โคกไชยวาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 



 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย ศพด.หนองแสง ศพด.โคก
ไชยวาน 

๑๘,๖๐๐ ศพด.หนองแสง                   

ศพด.โคกไชยวาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๑๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าพัฒนาผู้เรยีนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.หนองแสง 
และศพด.โคกไชยวาน 

๒๖,๖๖๐ ศพด.หนองแสง                   

ศพด.โคกไชยวาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาสภีายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการแข่งขันกีฬาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกไชยวาน 

๑๐,๐๐๐ ศพด.บ้านหนองแสงและ ศพด.
โคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

๑๘ ค่าหนังสือเรยีน ค่าหนังสือเรยีนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.หนองแสง และ
ศพด.โคกไชยวาน 

๔,๐๐๐ ศพด.หนองแสง                   

ศพด.โคกไชยวาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๑๙ ค่าปรับปรุงทรัพยส์ิน ค่าปรับปรุง ศพด.บ้านโคกไชยวานและ ศพด.บ้านหนองแสง  ๔๐,๐๐๐ ศพด.หนองแสง                   

ศพด.โคกไชยวาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์    เพื่อเป็นการส่งเสรมิการทำกิจกรรมเช่ือมสัมพันธร์ะหว่างท้องถิ่นใน
เขตอำเภอเจรญิศิลป ์

๑๐,๐๐๐ ในเขตอำเภอเจริญศลิป ์ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

๒ กิจกรมประเพณีเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

๑๐,๐๐๐ อำเภอเจรญิศลิป์/อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๓ กิจกรรมวันวสิาขบูชา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

๑๐,๐๐๐ อำเภอเจรญิศลิป์/อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๔ โครงการแข่งขันกีฬา ทุ่งแกเกมส ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามคัคีในชุมชน ๔๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานสาธารณสุข   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการ
สำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ภายในตำบลทุ่งแก 

ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ภายในตำบลทุ่งแก ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
อัตราตัวละ ๓ บาท 

๓๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๒ โครงการรณรงค์และป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

เพื่อดำเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพรร่ะบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก เช่น น้ำพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท เป็นต้น 

๑๐๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๓ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการโครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

๔๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๔ อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้
ชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๖๐,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก 

 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 

 



 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคน
พิการ 

๒๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ภายในตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรภีายในตำบล ๑๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได ้

เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป 

๑๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตคน
พิการ 

เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการสนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์และ
ติดเชื้อ HIV 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งใน
กลุ่มผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อ HIV 

๑๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

๒๑ 

๒๒ 



 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๖ โครงการออกเยีย่มบ้านผู้สูงอาย/ุ
ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส/์ผูย้ากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร/้ผูด้้อยโอกาส 

๓๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

๒๓ 



 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบยีน
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 

๑๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร 

 ➢ แผนงานการเกษตร   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ วัสดุการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย มีด จอบ เสียม และวสัดุ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ ในเขตพื้นท่ี อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ โครงการกำจดัศัตรูพืช ดำเนินการให้ความรู้ในการกำจัดศตัรูพืชที่ถูกวิธี ๒๐,๐๐๐ ในเขตพื้นท่ี อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

 ➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการฝึกอบรมฝึกทบทวน   
อปพร. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ เพิม่จำนวน อปพร./ทบทวน อปพร.  ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ อำเภอเจริญศิลป/์อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ กิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรม
อื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อปพร.และเข้าร่วมกิจกรรมของ อปพร. ๑๐,๐๐๐ จังหวัดสกลนคร/อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๓ วัสดุอื่นๆ เพื่อให้ อปพร. มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรวย แผงก้ันจราจร 
กระบอง เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น 

๑๐,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๔ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. 

ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือปฏิบัตหิน้าท่ีต่างๆในเขตตำบลทุ่งแก 

๑๒๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๕ โครงการฝึกอบรมและป้องกัน
และแก้ไขปญัหาไฟป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟป่า ๓๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๖ โครงการอบรมชุดปฎิบตัิการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมชุดปฎิบตัิการจติอาสาภัย
พิบัติ 

๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ อำเภอเจริญศิลป/์อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

๒๘ 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๗ วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงาน อบต.และ
ลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบตัิงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
เช่น ชุด อปพร. เสื้อกางเกง ผ้า หมวก รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ 
หน้ากาก แว่นตา ชุดฝึกซ้อม รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง ถุง
มือดับเพลิง และเครื่องแต่งกายอื่นๆ 

๓๐,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๘ เลื่อยยนต ์ เลื่อยยนต์ มีกำลังเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า ๑.๐ กิโลวัตต์ ขนาดโซ่ 
๓/๘ น้ิว ระยะตัด ๓๐ ถึง ๔๐ ซม. ความจุกระบอกสูบ
เครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี จำนวน ๑ เครื่อง  

๙,๐๐๐ พื้นที่รับผิดชอบอบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๙ สายส่งน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง แบบยางสังเคราะห์ ๓ ช้ัน ขนาด ๑.๕ น้ิว 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง ตัวสาย
ไม่มตีะเข็บจำนวน ๑ เส้น 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่รับผิดชอบอบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๑๐ หัวฉีดน้ำดับเพลิง(แบบด้ามปืน) หัวฉีดน้ำดับเพลิง (แบบด้ามปืน) ชนิดปรับเป็นฝอยละอองและ
ลำตรง โครงสร้างอลูมิเนยีม อัลลอยด์ ขนาดภายใน ๑.๕ น้ิว 
ระยะการฉีดไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ฟุต/๔๗ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 
๘.๕ น้ิว จำนวน ๑ ตัว  

๒๕,๐๐๐ พื้นที่รับผิดชอบอบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

 

 

 

๒๖ 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
มาตรฐานการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการตามมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

๑๐,๐๐๐ ตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๒ โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ๒๐,๐๐๐ ตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

๒๗ ๒๙ 



 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการโครงการชุมชนปลอด
ขยะ  

๒๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรต ิ

๒๐,๐๐๐ ตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓๑ 



 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ➢ แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้แกเ่ด็กและเยาวชน 

๑๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ➢ แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการฝึกอบรมหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการโครงการฝึกอบรม
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

๒๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานงบกลาง 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ** เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ๙๑,๓๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ เงินสำรองจ่าย -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย                                                     

-  เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน 

๑๐๓,๖๓๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๓ รายจ่ายตามข้อผูกพัน ** เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบ สปสช.   ๗๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๔ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท) ** 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กบท. ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๑๖๕,๙๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๕ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุใน
เขตพื้นท่ี อบต.ทุ่งแก 

๕,๓๗๓,๖๐๐ เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตพื้นท่ี อบต.ทุ่งแก 

๑๒๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 



 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๗ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการใน
เขตพื้นท่ี อบต.ทุ่งแก 

๒,๑๐๗,๒๐๐ เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๘ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป ี

๕,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



 
รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  

รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไป/
เลือกตั้งซ่อม 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซ่อม ๓๐๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัทำแผนชุมชน ๑๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๓ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/
พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิก
สภา อบต.ทุ่งแก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก 

๒๐๐,๐๐๐ ตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๔ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
กฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 



 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๕ โครงการทบทวน/เพิ่มเตมิแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวน/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๖ ช้ันวางเอกสาร ๑๖ ช่อง ช้ันวางเอการ ๑๖ ช่อง ขนาด ๙๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว ๓,๒00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๗ โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานแบบไม้ ขาเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๘๐x๑๕๐x

๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว 
๕,๕๐๐ องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
สำนักปลดั 

๘ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผลแบบท่ี ๑ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบท่ี ๑ จำนวน ๒ 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๔๔,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 



 
 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ➢ แผนงานบริหารงานคลัง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษรีายได ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีรายได ้

๑๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองคลัง 

๒ ตู้เหล็ก ๒ บาน ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง มมีือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดบั 
๓ ช้ัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

๕,๕00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองคลัง 

๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๔ เครื่องๆ
ละ ๒,๕๐๐ บาท(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๑๐,๐00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองคลัง 

๔ จอคอมพิวเตอร ์ จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ น้ิว จำนวน ๑ จอ(ตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณร์ะบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๓,๗00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองคลัง 

๓๘ 



 

 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานบริหารการศึกษา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ เก้าอี้เบาะนวมมีพนักพิง เก้าอี้เบาะนวมมีพนักพิงขาเก้าอ้ีทำจากเหล็กกล่อง ขนาด ๓/๔x๓/๔ 
นิ้ว ซุปโครเมี่ยม ปลายขามยีางรองที่น่ังและพนักพิงทำด้วยฟองน้ำ
หุ้ม PVC จำนวน ๔ ตัว 

๒,๔00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

๒ ตู้เก็บแฟ้ม ๔ ช้ัน ๔๐ ช่อง ตู้เก็บแฟ้ม ๔ ช้ัน ๔๐ ช่อง แบบมีล้อ ขนาด ๙๐x๓๐x๑๘๐ ซม.  ๔,๐00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

๓ ตู้เหล็ก ๒ บาน ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง มมีือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดบั 
๓ ช้ัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 

๕,๕00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

๔ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๔๐x๖๐ ซม. จำนวน ๒๐ ตัวๆละ   
๒๐๐ บาท 

๔,๐00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 



๕ พัดลมตดิผนัง พัดลมตดิผนัง ขนาด ๑๘ น้ิว ปรับความเร็วลมได้ ๓ ระดับ สวิตซ์
ควบคุมแรงลม แบบเชือกดึง และสามารถปรับส่ายอัตโนมัตไิด้(ซ้าย-
ขวา) ขนาดใบพัด ๑๘ น้ิว จำนวน ๓ ตัว 

๓,๐00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 
 
 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

************************** 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงานแบบขาเหล็กสีดำ พนักพิงสูง มีล้อหมุน ขนาด ๖๕x๕๘x

๙๑-๙๙ ซม. จำนวน ๑ ตัว 
๒,๙๙0 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
กองสวัสดิการ

สังคม 

๒ ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มเอกสาร 
แบบ ๑๕ ช้ัน 

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มเอกสาร แบบ ๑๕ ช้ัน ขนาด ๓๗x๔๕x๑๓๑ 

ซม. จำนวน ๑ ตัว 
๖,๙00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
กองสวัสดิการ

สังคม 

๓ ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ ช้ัน 
๒๐ ช่อง 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ ช้ัน ๒๐ ช่อง ขนาด ๙๒.๐ (W)x๓๑.๖
(D)x๙๘.๖(H) ซม. ทำจากเหล็กหนาอย่างดี พ่นสีด้วยระบบ Powder 

Coating มีล้อเหล็ก จำนวน ๑ ตัว 

๔,๕00 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 



๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สำหรับงานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรบังานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๒๒,๐๐0 องค์การบริหาร   ส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

************************** 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkijet 

Printer) สำหรับกระดาษ A๓ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkijet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๖,๓๐0 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

 

 

๔๖ 


