
 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

                          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน 
หมู่ ๑๒ เข้าวัดพระธาตุกู่แก้ว  

  ✓  ๑๐๑,๐๐๐ -  

โครงการปรับปรงุผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนต่ำ หมู่ 
๕ ไปเชื่อมถนนสายบ้านน้ำอ้อมน้อยไปบ้านหนอง
โง้ง 

  ✓  ๑๙๙,๐๐๐ -  

โครงการปรับปรงุผิวจราจรหินคลุก บ้านน้ำอ้อมน้อย 
หมู่ ๑๐ ไปบ้านโพนแบง 

  ✓  ๑๙๙,๐๐๐ -  

โครงการปรับปรงุผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองโง้ง  
หมู่ ๑๑ ไปโรงสีข้าวชุมชน 

  ✓  ๑๙๙,๐๐๐ -  

โครงการปรับปรงุผิวจราจรหินคลุก   
บ้านหว้าน หมู่ ๒ ไป บ้านนานวล  หมู่ ๑๓ 

  ✓  ๑๙๙,๐๐๐ ๑๙๗,๕๐๐  

รวม ๘๙๗,๐๐๐ ๑๙๗,๕๐๐  
 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล 
 

  ✓  ๑๐๐,๐๐๐ -  

รวม ๑๐๐,๐๐๐ -  

 
 
 
 
 
 
 
๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมาย
เหตุ ดำเนิน 

การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญา   ✓  ๑๐๐,๐๐๐ -  



เศรษฐกิจพอเพียง 
รวม ๑๐๐,๐๐๐ -  

 
๒.๒.  แผนงานการเกษตร 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้
เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

รวม ๒๐,๐๐๐ -  
 
 
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศึกษา  

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

จัดหาอาหารเสริม(นม) ✓    ๗๐๘,๙๙๔   
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

✓    ๑๓๖,๐๐๐ ๑๒๐,๗๐๐  

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 

 ✓   ๔๑๑,๖๐๐ ๑๘๖,๓๗๕  

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

  ✓  ๙๐,๔๐๐ -  

อุดหนุนอาหารกลางวัน ✓    ๑,๒๑๘,๐๐๐   
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับสง่นักเรียนเด็ก
อนุบาล ๓ ขวบ 

  ✓  ๓๓๖,๐๐๐ -  

รวม    
 
 
 
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ   ✓  ๑๐,๐๐๐ -  
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ✓  ๘๐,๐๐๐ -  
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล ตาม 
โครงการงานรัฐพิธี 

  ✓  ๑๕,๐๐๐ -  

        
รวม ๑๐๕,๐๐๐   

 



 
๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   ✓  ๘๐,๐๐๐ -  

โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ   ✓  ๑๐๐,๐๐๐ -  
อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล
โครงการจัดงานบุญบั้งไฟประจำปี  ๒๕๖๒ 

  ✓  ๓๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล
โครงการแข่งขันเรือยาวฯ 

  ✓  ๔๕,๐๐๐ -  

ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ  
อำเภอราษีไศล    

  ✓  ๔๐,๐๐๐ -  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แกนักเรียน  เยาวชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหว้านคำ   

  ✓  ๓๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนวัดพระธาตุกู่แก้ว   ✓  ๓๐,๐๐๐ -  
รวม ๓๕๕,๐๐๐ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเข้าร่วมชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

  ✓  ๓๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเข้าร่วม
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

  ✓  ๓๐,๐๐๐ -  

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปองดอง 
สมานฉันท์และต้ายภัยยาเสพติด 

  ✓  ๗๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและยุวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโง้ง โครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กและยุวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ✓  ๑๕,๐๐๐ -  



อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำ 
อ้อมน้อย โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและยุวชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ✓  ๑๕,๐๐๐ -  

รวม ๑๘๐,๐๐๐ -  
๓.๖ แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.หว้านคำ ใส่ใจ ห่วงใย 
ผู้สูงอายุ 

  ✓  ๗๐,๐๐๐ -  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและให้ความรูชุ้มชน 
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย   

  ✓  ๑๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๑ บ้านหว้าน 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๒ บ้านหว้าน 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนม่วง 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองปะอุง 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๕ บ้านดอนต่ำ 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๖  บ้านน้ำอ้อมน้อย 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ --  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโง้ง 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองข้ีนก 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองค้างไฟ 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำอ้อมน้อย 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๑๑  บ้านหนองโง้ง 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนน 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนานวล 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

รวม ๓๔๐,๐๐๐ -  
๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในตำบลหว้านคำ 

 - ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

รวม ๒๐,๐๐๐ -  



๓.๘ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมาย

เหตุ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการสง่เสริมศักยภาพสตรีและการสร้างความ
เข็มแข็งของครอบครัว 

 - ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

โครงการอบต.หว้านคำสมานฉันท์      ✓  ๒๐,๐๐๐ -  
โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด   ✓  ๒๐,๐๐๐ -  
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 

✓    ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

รวม ๖๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
 
๓.๙  แผนงานงบกลาง 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     ✓  - ๘,๔๒๐,๐๐๐ ๓,๕๘๓,๑๐๐  
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ      ✓   ๒,๗๐๗,๐๐๐ ๙๑๕,๐๐๐  
เงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์     ✓   ๓๖,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน       ๒๐,๐๐๐   
อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ อบต.หว้านคำ 

✓    ๘๔,๐๐๐ ๗๖,๓๐๒  

เงินสำรองจ่าย  ✓   ๓๐๐,๐๐๐ ๔๑,๔๑๐  
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 

✓    ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๖,๓๐๘  

        
รวม ๑๑,๘๙๑,๐๐๐ ๔,๙๕๔,๑๒๐  

 
๓.๑๐  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ✓    ๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐  
รวม ๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐  

 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  แผนงานการเกษตร 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถ่ินอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ”จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ”    

  ✓  ๘,๐๐๐ -  

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  



รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) 
 

รวม ๒๘,๐๐๐ -  
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล 

  ✓  ๒๕๐,๐๐๐ -  

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ   

✓    ๖๐๐,๐๐๐ ๕๖๕,๔๙๔  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน   ✓  ๑๕๐,๐๐๐ -  
อุดหนุนอบต.จิกสังข์ทอง ตามโครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อำเภอราศีไศล 

  ✓  ๓๐,๐๐๐ -  

รวม ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๕๖๕,๔๙๔  
 
๕.๒  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้านประชาคม
ตำบล 

  ✓  ๒๐,๐๐๐ -  

ค่าใช้จ่ายในการอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชาชนใน
เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 

  ✓  ๑๐,๐๐๐ -  

รวม ๓๐,๐๐๐ -  
 

๕.๓ แผนงานงบกลาง 
โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการใน
กิจการประปา   
 

✓    ๖๕๑,๐๙๐ -  

รวม ๖๕๑,๐๙๐ -  
 

 


