
รายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) 
 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โครงการเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ ๔,๗๗๐,๐๐๐.00 1,731,400.00 1,468,000.00 3,038,600.00 /  
2. โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ ๙๓๘,๐๐๐.00 364,400.00 308,800.00 574,000.00 /  
3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๔๘,๐๐๐.00 25,000.00 23,000.00 23,000.00 /  
4. โครงการชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เชน วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ เงินสำรองจาย 

โครงการชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เชน วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ เงินสำรองจาย 

๒9๕,๒๓๐.00 253,314.00 253,314.00 41,916.00 /  

5. โครงการ“1 ถนนทองถ่ิน 1 ถนน
ปลอดภัย” 

โครงการ“1 ถนนทองถ่ิน 1 ถนน
ปลอดภัย” 

๕๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 50,000.00 /  

6. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม 

๑๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 10,000.00 /  

7. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

๑๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 10,000.00 /  

8. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพบิัติประจำองคการ
บรหิารสวนตำบลหวยไผ 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองคการบริหาร
สวนตำบลหวยไผ 

๑๕,๐๐๐.00 0.00 0.00 15,000.00 /  

9. โครงการฝกอบรม “ขับข่ี
ปลอดภัย เสริมสรางวินัยจราจร” 

โครงการฝกอบรม “ขับข่ีปลอดภัย 
เสริมสรางวินัยจราจร” 

๒๕,๐๐๐.00 0.00 0.00 25,000.00 /  

 



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตามขอบญัญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

10. โครงการเสรมิสรางการรบัรู
เยาวชนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

โครงการเสรมิสรางการรบัรูเยาวชน
ดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,๐๐๐.00 0.00 0.00 30,000.00 /  

11. โครงการฝ กอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตำบลหวยไผ 

โ ค ร ง ก า ร ฝ  ก อ บ ร ม ท บ ท ว น
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตำบลหวยไผ 

2๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 20,000.00 /  

12. โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

๕๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 50,000.00 /  

13. โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

โครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

๒๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 20,000.00 /  

14. โครงการฝกอบรม “สงเสริม
สุขภาพ สงเสรมิกำลังใจ ผูสงูวัย 
สุขภาพดี” 

โครงการฝกอบรม “สงเสริมสุขภาพ 
สงเสริมกำลังใจ ผูสงูวัย สุขภาพดี” 

๔๕,๐๐๐.00 0.00 0.00 45,000.00 /  

15. โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

๒๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 20,000.00 /  

16. โครงการอบรมปองกันการ
ต้ังครรภกอนวัยอันควร 

โครงการอบรมปองกันการต้ังครรภ
กอนวัยอันควร 

๑๘,๐๐๐.00 0.00 0.00 18,000.00 /  

17. โครงการ“เยาวชนคนเกง รวม
ใจตอตานความรุนแรงตอเด็ก สตรี
รวมสรางสถาบันครอบครัวให
เขมแข็ง” 

โครงการ“เยาวชนคนเกง รวมใจ
ตอตานความรุนแรงตอเด็ก สตรีรวม
สรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง” 

๒๒,๐๐๐.00 0.00 0.00 22,000.00 /  



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตามขอบญัญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

18. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ๕๐,๐๐๐.00 59,970.00 59,970.00 30.00  / 
19. โครงการวันไหวคร ู โครงการวันไหวคร ู ๓,๐๐๐.00 0.00 0.00 3,000.00 /  
20. โครงการประชุมผูปกครอง โครงการประชุมผูปกครอง ๕,๐๐๐.00 1,080.00 1,080.00 3,920.00 /  
21. โครงการสงเสรมิการเรียนรู
นอกหองเรียน 

โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอก
หองเรียน 

๓๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 30,000.00 /  

22. โครงการสานรักสานสัมพันธ
ของครอบครัว 

โครงการสานรักสานสัมพันธของ
ครอบครัว 

๑๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 10,000.00 /  

23. โครงการสานสัมพันธวันเปด
เรียน 

โครงการสานสัมพันธวันเปดเรียน ๕,๐๐๐.00 0.00 0.00 5,000.00 /  

24. โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บรหิารสถานศึกษา 

๓๑๙,๐๐๐.00 0.00 133,056.00 185,944.00 /  

25. โครงการแสดงผลงานวิชาการ โครงการแสดงผลงานวิชาการ ๘,๐๐๐.00 0.00 0.00 8,000.00 /  
26. โครงการหนูนอยอนุรักษความ
เปนไทย 

โครงการหนูนอยอนุรักษความเปน
ไทย 

๕,๐๐๐.00 0.00 0.00 5,000.00 /  

27. โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ๗๒๐,๘๐๐.00 0.00 386,517.00 344,283.00 /  
28. โครงการอาหารเสรมิ (นม)  โครงการอาหารเสรมิ (นม)  ๔๔๐,๐๐๐.00 0.00 105,934.56 334,065.44 /  
29. โครงการแขงขันกีฬาตำบลตาน
ยาเสพติด 

โครงการแขงขันกีฬาตำบลตานยา
เสพติด 

๕๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 50,000.00 /  

30. โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 6๐,๐๐๐.00 5,650.00 5,650.00 54,350.00  / 



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตามขอบญัญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

31. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ   โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ   ๑๐,๐๐๐.00 5,650.00 5,650.00 54,350.00 /  
32. โครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ 
พระบาท สมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที ่10 

โครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ 
พระบาท สมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที ่10 

๓๐,๐๐๐.00 5,650.00 5,650.00 54,350.00  / 

33. โครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

โครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี 

๑๐,๐๐๐.00 5,650.00 5,650.00 54,350.00 /  

34. โครงการพิธีวางพวงมาลาวันปย
มหาราช 

โครงการพิธีวางพวงมาลาวันปย
มหาราช 

๓,๐๐๐.00 2,400.00 2,400.00 600.00  / 

35. โครงการธรรมะกับเยาวชน โครงการธรรมะกับเยาวชน ๒๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 20,000.00 /  
36. โครงการรณรงคส งเสริมการ
เรียนรูประวัติศาสตรตำบลหวยไผ 

โครงการรณรงคสงเสริมการเรียนรู
ประวัติศาสตรตำบลหวยไผ 

๖๐,๐๐๐.00 0.00 0.00 60,000.00 /  

37. โครงการวางพวงมาลาเน่ืองใน
โอกาสวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร 

โครงการวางพวงมาลาเน่ืองใน
โอกาสวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 /  

38. โครงการสบืสานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 

โครงการสบืสานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 /  

39. โครงการงานสดุดีวีรชนคน
แสวงหา 

โครงการงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 /  

 



 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

40. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได 

28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 /  

41. สงเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ระดับหมูบาน/ระดับตำบล 

สงเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ระดับหมูบาน/ระดับตำบล 

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 /  

42. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูที่ 2 จากบรเิวณหนอง
ลาดเคา (ล็อค 1) จาก กม.1+300 
ถึง กม.1+370 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูที่ 2 จากบรเิวณ
หนองลาดเคา (ลอ็ค 1) จาก กม.
1+300 ถึง กม.1+370 

109,200.00 0.00 0.00 109,200.00 /  

43. โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูที่ 3 ถนนสายตนสะตือ 
(ล็อค 1) จาก กม.0+005 ถึง กม.
0+075 

โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูที่ 3 ถนนสายตน
สะตือ               
(ล็อค 1) จาก กม.0+005 ถึง กม.
0+075 

104,100.00 0.00 0.00 104,100.00 /  

44. โครงการปรบัปรงุผิวจราจรหิน
คลุกหมูที่ 1 เลียบคลองหวยไผฝง
ตะวัน ออก จากบรเิวณถนน คสล.เดิม
ถึงบรเิวณประตูน้ำ 
 

โครงการปรับปรงุผิวจราจรหินคลุก
หมูที่ 1 เลียบคลองหวยไผฝงตะวัน 
ออก จากบรเิวณถนน คสล.เดิมถึง
บริเวณประตูน้ำ 
 

151,700.00 0.00 0.00 151,700.00 /  

45. โครงการเสรมิผิวแอสฟลต
คอนกรีต หมูที่ 5 บริเวณบานนายใหม 
พึ่งเสือ 

โครงการเสรมิผิวแอสฟลตคอนกรีต 
หมูที่ 5 บริเวณบานนายใหม พึ่ง
เสือ 

77,400.00 0.00 0.00 77,400.00 /  



 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

46. โครงการซอมแซมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 สายนอกหมูบาน (ซอย 
1)บรเิวณบานนางสำรวย อินเทียน 

โครงการซอมแซมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 สายนอกหมูบาน 
(ซอย 1)บริเวณบานนางสำรวย อนิ
เทียน 

22,300.00 0.00 0.00 22,300.00 /  

47. โครงการเสรมิผิวแอสฟลต
คอนกรีต หมูที่ 4 บริเวณ กม 
1+290 ถึงบริเวณ กม.1+375 

โครงการเสรมิผิวแอสฟลตคอนกรีต 
หมูที่ 4 บริเวณ กม 1+290 ถึง
บริเวณ กม.1+375 

145,500.00 0.00 0.00 145,500.00 /  

48. โครงการกอสรางถนนดินพรอม
ลงหินคลุกผิวถนน หมูที่ 4 บรเิวณ
บานนางถวิล สุขคง ถึงถนนรมิคลอง
หวยไผ 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมลง
หินคลุกผิวถนน หมูที่ 4 บรเิวณ
บานนางถวิล สุขคง ถึงถนนรมิ
คลองหวยไผ 

19,800.00 0.00 0.00 19,800.00 /  

49. โครงการปรบัปรงุผิวจราจรหิน
คลุกหมูที่ 1  เลียบคลองหวยไผ ฝง
ตะวันตก จากบรเิวณถนนสาย
แสวงหา-ทาชาง ถึงประตูน้ำ 

โครงการปรับปรงุผิวจราจรหินคลุก
หมูที่ 1  เลียบคลองหวยไผ ฝง
ตะวันตก จากบรเิวณถนนสาย
แสวงหา-ทาชาง ถึงประตูน้ำ 

315,700.00 0.00 0.00 315,700.00 /  

50. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บริเวณหนองลาด
เคา (ล็อค1) กม.1+370 ถึง กม.
1+630 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บริเวณหนอง
ลาดเคา (ล็อค1) กม.1+370 ถึง 
กม.1+630 

408,000.00 0.00 0.00 408,000.00 /  

 
 



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

51. โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ หมูที่ 3 สาย
ทางตนสะตือ (ล็อค1) 

โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายทางตน
สะตือ  
(ล็อค1) 

411,400.00 0.00 0.00 411,400.00 /  

52 .  โคร งการ เสร ิ มผ ิ วจ ร าจร
แอสฟลตคอนกรีต หมูที่ 5 จาก กม.
2+240 ถึง กม. 2+480 

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลต
คอนกร ีต หม ู ท ี ่  5 จาก กม.
2+240 ถึง กม. 2+480 

410,000.00 0.00 0.00 410,000.00 /  

53. โครงการกอสรางศาลาพักรอน 
หมูที่ 4 บริเวณสามแยกไปวัดหลวง
วัง 

โครงการกอสรางศาลาพักรอน หมู
ที่ 4 บริเวณสามแยกไปวัดหลวง
วัง 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 /  

54. โครงการกอสรางอาคารหอง
ประชุมองคการบรหิารสวนตำบล
หวยไผ 

โครงการกอสรางอาคารหอง
ประชุมองคการบรหิารสวนตำบล
หวยไผ 

2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 /  

55. โครงการติดต้ัง Guard Rail 
สำหรับทางโคง 

โครงการติดต้ัง Guard Rail 
สำหรับทางโคง 

343,000.00 0.00 0.00 343,000.00 /  

56. โครงการปรบัปรงุอาคาร
สำนักงานองคการบรหิารสวนตำบล
หวยไผ 

โครงการปรับปรงุอาคารสำนักงาน
องคการบรหิารสวนตำบลหวยไผ 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 /  

57. โครงการปรับปรงุอาคารบริเวณ
รอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล
หวยไผ 

โครงการปรับปรงุอาคารบริเวณ
รอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหวยไผ 

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 /  

 



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

58. โครงการ “1 ถนน 1 หมูบาน ใส
ใจสิ่งแวดลอม” 

โครงการ “1 ถนน 1 หมูบาน ใส
ใจสิ่งแวดลอม” 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 /  

59. โครงการวางและจัดทำผังเมือง
รวมผงัเมอืงชุมชนและระดับเทศบาล
และผงัชุมชนระดับองคการบริหาร
สวนตำบลทั้งจังหวัด 
 

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ผังเมืองชุมชนและระดับเทศบาล
และผงัชุมชนระดับองคการบริหาร
สวนตำบลทั้งจังหวัด 
 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 /  

60. โครงการฝกอบรมการทำปุยหมกั
พิทักษสิง่แวดลอม 

โครงการฝกอบรมการทำปุยหมกั
พิทักษสิง่แวดลอม 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 /  

61. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ทองถ่ินรกัษโลก (อถล.) 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ทองถ่ินรกัษโลก (อถล.) 

30,000.00 0.00 17,810.00 12,190.00 /  

62. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คัดแยกขยะและบรหิารจัดการขยะ
เปยกในครัวเรือน 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคัด
แยกขยะและบริหารจัดการขยะ
เปยกในครัวเรือน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 /  

63. โครงการประชาคมการจัดทำ
แผนพัฒนาหมูบานแผนพฒันาทองถ่ิน 

โครงการประชาคมการจัดทำ
แผนพัฒนาหมูบานแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 /  

64. โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการพฒันา
ตนเอง พัฒนาชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ิน 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการพฒันา
ตนเอง พัฒนาชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ิน 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 /  

 



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

65. โครงการอบรมปองกันผล 
ประโยชนทบัซอนขององคการบรหิาร
สวนตำบลหวยไผ 

โครงการอบรมปองกันผล 
ประโยชนทบัซอนขององคการ
บรหิารสวนตำบลหวยไผ 

22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 /  

66. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนใหเปนที่
ประจักษในดานคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนใหเปนที่
ประจักษในดานคุณธรรมจริยธรรม 

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 /  

67. โครงการอบรมศึกษาดูงานดาน
การปองกันการทจุริต ณ พิพิธภัณฑ
ตานโกงและนิทรรศนรัตนโกสินทร  

โครงการอบรมศึกษาดูงานดานการ
ปองกันการทจุริต ณ พิพิธภัณฑ
ตานโกงและนิทรรศนรัตนโกสินทร  

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 /  

68. โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 /  

69. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 /  

70. โครงการจิตอาสา “เราทำความดี 
ดวยหัวใจ” 

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี 
ดวยหัวใจ” 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 /  

71. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายและสมาชิกศูนยเยาวชน
องคการบรหิารสวนตำบลหวยไผ  

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
และสมาชิกศูนยเยาวชนองคการ
บรหิารสวนตำบลหวยไผ  

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 /  

72. โครงการฝกอบรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

โครงการฝกอบรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 /  

 



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

73. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
5 หมูบานตามโครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 5 
หมูบานตามโครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 /  

74. อุดหนุนโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
โครงการขอรบัเงินสนับสนุนจาง
บุคลากรทำหนาที่ครูอัตราจาง  

อุดหนุนโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
โครงการขอรบัเงินสนับสนุนจาง
บุคลากรทำหนาที่ครูอัตราจาง  

48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 /  

75. อุดหนุนโรงเรยีนวัดยางโครงการ
จัดหาครสูาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

อุดหนุนโรงเรียนวัดยางโครงการ
จัดหาครสูาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

48,000.00 0.00 48,000.00 0.00  / 

76.อุดหนุนอำเภอแสวงหาเพื่อเปน
คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุนอำเภอแสวงหาเพื่อเปนคา
ใชจายในการจัดงานรัฐพิธี 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00  / 

77. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอื
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอื
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00  / 

78. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานหวยไผใต 
ตำบลหวยไผ  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานหวยไผใต 
ตำบลหวยไผ  

1,799,000.00 0.00 0.00 1,799,000.00 /  

79. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหวยไผเหนือ  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหวยไผ
เหนือ  

4,359,000.00 0.00 0.00 4,359,000.00 /  

 



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลว 

80. โครงการกอสรางประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ วัดยาง หมูที่ 
5 ตำบลหวยไผ 

โครงการกอสรางประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ วัดยาง หมู
ที่ 5 ตำบลหวยไผ 

2,820,000.00 0.00 0.00 2,820,000.00 /  

81. โครงการติดต้ังกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV System) จำนวน 
30 ตัว บานหวยไผ หมูที่ 1-5 

โครงการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV System) จำนวน 30 
ตัว บานหวยไผ หมูที่ 1-5 

1,073,800.00 0.00 0.00 1,073,800.00 /  

 


