
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   โทร.  ๐  ๔๒๗๐  ๙๑๖๐  ต่อ  ๑๐๒ 

ที ่สน ๗๘๐๐๑/๐๔5                        วันที ่ 31  มีนาคม    ๒๕๖๕ 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        รอบ ๖   เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕   เมื่อวันที่ ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๔   นั้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบ ๖   เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าใน
การดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการ
ดำเนินงานฯ  

ในการนี้  เพื ่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบ ๖   เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้  และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งแก   พร้อมทั ้งปิดประกาศบันทึกนี ้ไว้ที ่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.            
และประกาศผ่านเว็ปไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 



- ๒ – 
 
 
 

(นางสุริวิภา  สัพโส) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทับถนนลาดยาง)สายบ้านหนอง
จาน-บ้านทุ่งมน 

ก่อสร้างถนน คสล. (ทับถนนลาดยาง)ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑๓๕.๕๐ ม. ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ ๐.๒๕ ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๓ ตร.ม. ตามแบบ
มาตรฐาน ท๑-๐๑ ท่ี อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้าย จำนวน ๑ 
ป้าย 

๔๔๔,๐๐๐ บ้านหนองจาน หมู่ ๖ ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างตำบลบ้านวังอ้อย
หนู-บ้านคำเม็ก 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. ผิวจราจร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. 
ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๓๗๖,๐๐๐ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนายประสาน อุส่าห์ 
บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๕ ม. 
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหลท่างลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล. 
จำนวน ๑ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมเทลีนยาแนว ตามแบบมาตรฐาน 
ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๔๔๐,๐๐๐ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ 
ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนายวิชัย  เชื้อคำ
จันทร์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๙๓ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า๕๕๘ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแก
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๓๐๕,๐๐๐ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ตำบล
ทุ่งแก อำเภอเจริญศลิป์ 

จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสงถึงสายสว่างนาบัว  

บ้านหนองแสง หมู่๕ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๓ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 
๑ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมเทลีนยาแนว 

ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย 

๔๒๐,๐๐๐ บ้านหนองแสง  หมู่ ๕ 

ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
ทิศใต้ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท่ี อบต.ทุ่งแก
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๑๐๗,๙๐๐ บ้านดอนสรา้งไพร หมู่ ๑
ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
หน้าบ้านนายเพียร   

บ้านโสก  หมู่ ๘ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๖  ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ท่ี อบต.ทุ่งแก
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๓๗๕,๐๐๐ บ้านโสก  หมู่ ๘ ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์        
จังหวัดสกลนคร 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

 

๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
บ้านนายภูษิต  ภักตะไขย บ้าน
ทุ่งแก หมู่ ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๕๙ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่ง
แกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

๑๐๖,๐๐๐ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์        
จังหวัดสกลนคร 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
บ้านนายสุนทร เหาะเหิน บ้านทุ่ง
แก  

หมู่ ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม.. หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.ตาม
แบบมาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 
๑ ป้าย 

๗๗,๐๐๐ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์        
จังหวัดสกลนคร 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑๐ ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์สห้วยบัก
ด้วง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์สห้วยบักดว้ง จำนวน ๒ ช่องระบายน้ำ 
ความกว้างช่องละ ๒.๔๐ ม. ความสูงช่องละ ๑.๖๐ ม. ผิวกว้าง ๕ 
ม. ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย 

๒๗๕,๐๐๐ บ้านดอนสรา้งไพร หมู่ ๑
ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

 

๑๑ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาย
บ้านนายสมบัติ ทองสุข บ้านทุ่ง
แก หมู่ ๒ 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว 
๑๐๘ ม. พร้อมเทลีน ยาแนวและวางบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานท่ี อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ 
ป้าย  

๗๔,๐๐๐ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ ตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจรญิศลิป์ จังหวัด

สกลนคร 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ๑๕๑,๖๑๐ เขตรับผิดองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งแก 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

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 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๒ โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา   

ค่ารับรองเพื่อประเมินการศึกษา ๕,๐๐๐ ศพด./โรงเรียนหมู่บ้าน ตำบล
ทุ่งแก/อบต.ทุ่งแก 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

๓ โครงการฝึกอบรมเสริมเสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อต้านภยั
ยาเสพตดิ 

อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ๑๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แสง/บ้านโคกไชยวาน/อบต.

ทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๔ ค่าอาหารเสรมินม  ** (สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แสง   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินม  (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสง)   

๔๕,๙๙๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แสง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานการศึกษา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๕ ค่าอาหารเสรมินม  ** (สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกไชยวาน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินม  (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านโคกไชยวาน)   

๙๗,๗๓๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านโคกไชยวาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๖ ค่าอาหารเสรมินม  ** (สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(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 

๙๐๐,๖๑๕ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 
อบต.ทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานการศึกษา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๗ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแสง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง 

๑๒๓,๔๘๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แสง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๘ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกไชยวาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไชยวาน 

๒๖๒,๓๙๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
บ้านโคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

๙ อุดหนุนส่วนราชการ                      
-โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั) 
ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรบั
โรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรยีนในเขต อบต.ทุ่งแก และ
เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับอาหารกลางวัน 

๑,๙๗๔,๐๐๐ โรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก 
จำนวน ๕ โรงเรียน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๑๐ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสวันพ่อ
แห่งชาติและวันแม่แห่งชาต ิ

๗,๐๐๐ ศพด.บ้านโคกไชยวาน/   ศพด.
บ้านหนองแสง/อบต.ทุ่งแก 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานการศึกษา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน 

๑๒๗,๕๐๐ ศพด.หนองแสง 

ศพด.โคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

๑๒ ค่าหนังสือเรยีน ค่าหนังสือเรยีนเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแสงและ ศพด.โคก
ไชยวาน 

๑๐,๒๐๐ ศพด.หนองแสง 

ศพด.โคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

๑๓ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนของเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.บ้าน
หนองแสงและ ศพด.โคกไชยวาน 

๑๐,๒๐๐ ศพด.หนองแสง 

ศพด.โคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

๑๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย ศพด.หนองแสง ศพด.
โคกไชยวาน 

๑๕,๓๐๐ ศพด.หนองแสง 

ศพด.โคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

 

 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานการศึกษา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าพัฒนาผู้เรยีนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.หนอง
แสง และศพด.โคกไชยวาน 

๒๑,๙๓๐ ศพด.หนองแสง 

ศพด.โคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

๑๖ โครงการแข่งขันกีฬาสภีายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการแข่งขันกีฬาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน 

๑๐,๐๐๐ ศพด.บ้านหนองแสงและ ศพด.
โคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

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

ศพด.โคกไชยวาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กองการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์    เพื่อเป็นการส่งเสรมิการทำกิจกรรมเช่ือมสัมพันธร์ะหว่าง
ท้องถิ่นในเขตอำเภอเจรญิศิลป ์

๑๐,๐๐๐ ในเขตอำเภอเจริญศลิป ์ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๒ กิจกรมประเพณีเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

๑๐,๐๐๐ อำเภอ 

เจริญศิลป/์อบต.ทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

๓ กิจกรรมวันวสิาขบูชา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

๑๐,๐๐๐ อำเภอ 

เจริญศิลป/์อบต.ทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานสาธารณสขุ   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ภายในตำบลทุ่งแก 

ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ภายในตำบลทุ่งแก ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของ อัตราตัวละ ๓ บาท 

๓๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

เพื่อดำเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก เช่น น้ำพ่นหมอกควัน 
ทรายอะเบท เป็นต้น 

๑๐๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๓ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการโครงการสตัว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

๔๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๔ อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บา้นๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๖๐,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก 

 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั
สิทธิคนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
คนพิการ 

๑๒,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรภีายใน
ตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรภีายใน
ตำบล 

๑๒,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ 

๓ โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได ้ เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป 

๑๒,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ 

๔ โครงการให้ความรู้การป้องกันการติด
เชื้อ HIV และโรคเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อ HIV 

๑๒,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบยีนผูสู้งอายุ/ผู้
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบยีนผูสู้งอายุ/ผู้พิการ 

๑๒,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ  อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร 

 ➢ แผนงานการเกษตร  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ วัสดุการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย มีด จอบ เสียม และ
วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ ในเขตพื้นท่ี  

อบต.ทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ โครงการจดัทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ดำเนินการให้ความรู้ในการจัดทำปุ๋ยหมักชีวิภาพที่ถูกวิธ ี ๒๐,๐๐๐ ในเขตพื้นท่ี  

อบต.ทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

 ➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ เพิม่จำนวนจิตอาสาภัยพิบตัิ  ๕๐,๐๐๐ พื้นที่ อำเภอเจริญศิลป/์อบต.ทุ่ง
แก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ กิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรมอืน่ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อปพร.และเข้าร่วมกิจกรรมของ 

 อปพร. 

๑๐,๐๐๐ จังหวัดสกลนคร/อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๓     วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                   เพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงาน อบต.และลูกจา้ง
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันฯ 

๓๐,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๔ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปท. 

ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. อยู่เวรยามรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือปฏิบัติหน้าท่ีตา่งๆในเขตตำบลทุ่งแก 

๑๒๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๕ โครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟ
ป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟ
ป่า 

๓๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

 ➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๖ โครงการอบรมชุดปฎิบตัิการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมชุดปฎิบตัิการจติอาสาภัย
พิบัติ 

๕๐,๐๐๐ พื้นที่ อำเภอเจริญศิลป/์    
อบต.ทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๗ วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพิง น้ำยาเคมี
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงและเครือ่งมือดังเพลิง เป็นต้น 

๕๐,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๘ วัสดุจราจร เพื่อจ่ายเป้นค่าวสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ เพื่อใช้ในกิจกรรม อปพร. 
เช่น กรวย แผงกั้นจราจร กระบอง เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

 ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
มาตรฐานการป้องกันและแกไ้ขปญัหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตา่งๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการตามมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

๙๐,๐๐๐ ตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ๒๐,๐๐๐ ตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการโครงการชุมชนปลอด
ขยะ  

๓๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และปลกู
ต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรต ิ

๒๐,๐๐๐ ตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ** เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ๙๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๒ เงินสำรองจ่าย 

 

 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย 

-  เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน 

๙๖,๐๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๓ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี(สปสช.) 

 

เพื่อจ่ายเป็น 

 เงินสมทบ สปสช.   

 

๗๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๔ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ** 

  

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

๓๐๔,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๕ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุใน
เขตพื้นท่ี อบต.ทุ่งแก 

๕,๙๒๘,๐๐๐ เขตรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๖ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตพื้นท่ี อบต.ทุ่งแก 

๑๒๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๗ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการใน
เขตพื้นท่ี อบต.ทุ่งแก 

๒,๑๐๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งแก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๘ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป ี

๕,๐๐๐ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไป/เลอืกตั้ง
ซ่อม 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซ่อม ๓๐๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลดั 

๒ โครงการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๓ เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้แบบขาเหล็กสีดำพนักพิงสูง ขนาด ๖๕x๕๘x๙๑-๙๙ ซม. 
จำนวน ๑ ตัว 

๒,๙๙๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๔ โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน แบบไม้ ขาเหล็กพร้อมกระจก ขนาด  
๘๐x๑.๕๐x๗๕ ซม จำนวน ๑ ตัว 

๕,๕๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๕ อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตัิการรว่มใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๗,๕๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ➢ แผนงานบริหารงานคลัง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินการ 

หน่วย 

ดำเนินการ 

๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษรีายได ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษรีายได ้

๑๐,๐๐๐ เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

 

สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม   จำนวน   69  โครงการ   

อยู่ระหว่างดำเนินการ   จำนวน ..52...... โครงการ   

ดำเนินการเสร็จแล้ว   จำนวน...17......โครงการ 

ปัญหาและอุปสรรค 

 การจัดกิจกรรมหรือบางโครงการเนื่องจากสถานณการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid 19)  ในประเทศมีเพิ่มขึ้นการจดักิจกรรมตามเทศกาล
ประเพณี  พิธีทางศาสนา   และพธิีการต่างๆ  เป็นกิจกรรมทีม่ีการรวมตัวกันของคนหมู่มากซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)   

 


