
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  (รอบ 6 เดือน) 
............................................ 

 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.

2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ท้ังนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ สามารถเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 1  เมษายน  ๒๕65 
 

     

(บุญยงค์   กองศิลป)์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

( รอบ 6 เดือน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565  ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 
 

 

 



 

รายงานผลตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการตาม 

แผนดำเนินงาน 
โครงการที่ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34 0 6,441,200 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 1 205,000 7,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 1 0 30,000 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 19 27,714,126 13,857,969.21 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 2 0 230,000 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 3 700,000 54,078 

บัญชีครุภัณฑ์ 21 11 493,800 158,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 433,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9  44,500 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8  92,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผ้ึง หมู่ 11  50,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10  82,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 1 274,400 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 85,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 65,300 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 71,400 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 66,300 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
11.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 2 152,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
12.โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตล่ิงพัง บ้านช่องลม      
หมู่ 13 

357,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

13.โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหล่ทาง บ้านป่าผ้ึง 
หมู่ 5  

78,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

14.โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหล่ทาง บ้านเหล่า
ป่าผ้ึง หมู่ 6 

185,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

15.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซี่รั้วเหล็ก 400,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม       
หมู่ 13  

113,900 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม       
หมู่ 13 

120,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

18.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผ้ึง หมู่ 11 42,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  



โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

19.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผ้ึง หมู่ 11 146,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
20.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10 172,500 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
21.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10  44,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
22.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10   149,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
23.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผ้ึง    
หมู่ 12 

268,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

24.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผ้ึง    
หมู่ 12 

100,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

25.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผ้ึง    
หมู่ 12 

52,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

26.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ อบต.
หัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9 

364,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

27.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเหสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  

300,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

28.โครงการปรับปรุงถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าป่าผ้ึง หมู่ 6  256,700 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
29.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 1 256,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
30.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 177,500 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
31.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 260,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
32.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 528,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
33.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผ้ึง หมู่ 5 399,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
34.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9  256,700 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

รวม 6,441,200   0  
จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 มีท้ังหมด 34 โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
ของโครงการที่ต้ังไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 0 บาท จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 6,441,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้   



โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 20,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน 30,๐๐๐ เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
3. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 50,๐๐๐ ก.พ. 65 ดำเนินการแล้ว 7,200  
4. โครงการเพาะต้นกล้าสู่อาชีพนักกฎหมาย 20,๐๐๐ เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
5. โครงการฝึกอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และแผนชุมชน 

40,0๐๐ เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

6.โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีแม่บ้านสูตรแม่บ้านและเยาวชนตำบล 30,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
7.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 1,5000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

รวม 205000 - - 7,200  
 จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 มีท้ังหมด 7 โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 14.29 ของโครงการที่ต้ังไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 7,200 บาท จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 205,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

30,๐๐๐ เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

รวม 30,000 - - 0  
 จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 มีท้ังหมด 1 โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของโครงการที่ต้ังไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 0 บาท จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนช่องลม 231,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 113,148  
2.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนชัย 399,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 199,500  
3.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรีดอก 525,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 274,050  
4.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ 88,200 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 50,400  
5. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  707,400 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 468,399.98  
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 533,585 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 194,691  
7. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ ศพด. อบต.หัวฝาย 5,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
8. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 10,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 25,670  
9. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

10. อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฯ 

30,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงารพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน 

40,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

12. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจรญิ ตามโครงการค่ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.6 

30,000 ม.ค.65 ดำเนินการแล้ว 30,000  

13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจรญิ ตามโครงการเสริมสร้างทักษะการออก
กำลังกายโดยการว่ายน้ำ 

15,000 ม.ค.65 ดำเนินการแล้ว 15,000  

14. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรี นาฎศิลป์
และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

20,000 ก.พ.65 ดำเนินการแล้ว 20,000  

15. อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

40,000 ม.ค.65 ดำเนินการแล้ว 40,000  

16. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ 
อปท. 

6,000 ต.ค.64 - มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  



โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

17. โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก, เยาวชนและประชาชนต้านภัยยา
เสพติด 

22,500 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

18. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก, เยาวชนและประชาชนต้าน
ภัยยาเสพติด 

36,๐๐0 
 

เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

19. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 30,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
20.โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 20000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
21. โครงการประเพณีกิ๋นสลากหลวง 10,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
22. โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 10,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
23. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 20,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
24. โครงการไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยศากมนี พระคู่บ้านเมืองแพร่ 10,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
25. โครงการนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 30,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
26. อุดหนุนคณะกรรมการวัดช่องลม ตามโครงการประเพณีปิดทองพระ
วัดช่องลม 

10,000 
 

เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

27. อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก ตามโครงการประเพณีปิดทอง
พระพุทธรูปนัง่ดินและนมัสการพระธาตุเจดีย์วัดศรีดอก 

10,000 
 

ก.พ.65 ดำเนินการแล้ว 10,000  

28. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวฝาย ตามโครงการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหัวฝาย 

15,000 
 

เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

29. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการประเพณีงาน 
บุญบั้งไฟ ตำบลหัวฝาย 

30,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

30. โครงการงานประเพณีไหวพ้ระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง 10,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
 

 
 
 



โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

31.โครงการงานตามรอยพระยุคลบาทยาตรารวมพลังสามัคคีของดีสูงเม่น 20,000  เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
32.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝายตามโครงการสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนรำล้านนา 

30,000  
 

ม.ค.65 ดำเนินการแล้ว 30,000  

33.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมนำคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลหัวฝาย 

20,000  
 

ก.พ.65 ดำเนินการแล้ว 20,000  

34.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนไีฟในสถานศึกษา 20,000  เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

35.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน 10,000 เม.ย. - ก.ย. 65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

36.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.  18,788,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 9,385,400  
37.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. 5,380,000  ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 2,500,400  
38.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. 114,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ดำเนินการ 51,000  
39.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 236,600 ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 236,600  
40.โครงการจ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมที่เป็นต้องรีบดำเนินการหาก
ไม่กระทำแล้วจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือได้รับความ
เดือดร้อน 

131,841  
 

พ.ย.64 - มี.ค. 65 ดำเนินการ 193,710.23  

รวม 27,714,126   13,857,969.21  
จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 มีท้ังหมด 40 โครงการ มีการดำเนินงาน 

จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของโครงการที่ต้ังไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 13,857,969.21 บาท จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 27,714,126 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้  
 

 
 
 

 
 



โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ  
คณะผู้บริหาร , ส,อบต.,  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

200,000  
 

เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

2.จ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประมวลผลโครงการกิจกรรมหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ 

30,000  
 

เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

รวม 230,000   0  
จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการบรหิารจัดการที่ดี โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 มีท้ังหมด 2 โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน 0 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการที่ต้ังไว้ มีการเบกิจ่ายงบประมาณ 0 บาท จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 230,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.จัดซื้อทรายเคมี (ทรายอะเบท) และน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควัน 200,000 พ.ย.64 - ต.ค.65 ดำเนินการ 52,478  
2.จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย 20,000 ก.พ.65 ดำเนินการ 900  
3.โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง 50,000  พ.ย.64 ดำเนินการ 700  
4.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 20,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
5.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 70,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
6.โครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 30,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
7.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

8.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันโรคต่าง ๆ 50,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
รวม 700,000   54,078  

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 มีท้ังหมด 8 โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 ของโครงการที่ต้ังไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 54,078 บาท จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ จำนวน 700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ 

โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 
แผนดำเนินการ 

สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 18 ตัว 54,000 ธ.ค.64 - ม.ค.65 ดำเนินการแล้ว 70,900  

2.เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 18,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

3.ตู้บานเล่ือนกระจก จำนวน 1 ตู้  5,500 ม.ค.65 ดำเนินการแล้ว 5,000  

4.ชุดไมค์ประชุม conference 181,600 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

5.ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้  14,500 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
6.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว  30,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

7.โต๊ะทำงาน จำนวน 1 โต๊ะ 7,000 มี.ค.65 ดำเนินการแล้ว 6,500  
8.เก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว  3,000 ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 2,800  

9.โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  7,000 ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 6,500  
10.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 3,000 ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 2,800  
11.โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  7,000 ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 6,500  
12.คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 44,000 ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 22,000  
13.เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 2 เครื่อง 17,500 ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 15,000  
14.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 va จำนวน 7 เครื่อง   17,500 ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว 17,500  
15.พัดลมติดฝาผนังพร้อมติดต้ัง จำนวน 6 ตัว 7,200 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ  0  
16.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 3,000 ม.ค.65 ดำเนินการแล้ว 2,800  
17.ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้  10,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
18.เครื่องกรองน้ำสแตนเลสพร้อมติดต้ังระบบ จำนวน 1 ชุด  42,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
19.เครื่องสำรองไฟขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง 2,500 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
20.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  17,000 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  

 
 



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ 
โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ ระยะเวลา 

แผนดำเนินการ 
สถานการณ์ดำเนินงาน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

21.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง 2,500 เม.ย. - ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  
รวม 493,800   158,300  

สรุปครุภัณฑ์ ท่ีต้ังไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 6254 - มีนาคม 2565) มีท้ังหมด 21 รายการ งบประมาณ 493,800 บาท มีการดำเนินการเสร็จแล้ว 
11 รายการ งบประมาณ 158,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.06 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
 


