
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 2565  (รอบ 6 เดือน) 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 สายจากอ่างเก็บน้ า
สาธารณะ - ต.หนองน้ าใส    

200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 
สายบ้านผู้ช่วยชูเกียรติ – บ้านนายตันกระการ    

200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 
3   

197,000  ยังไม่ด าเนินการ 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวะยาว หมู่ที่ 4  สาย
สี่แยก – คุ้มวะยาว    

200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล าบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 
สายบ้านหนองหญ้าขาว – ล าบ้านใหม่ 

270,000  ยังไม่ด าเนินการ 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายสามแยก
บ้านนายแปลก – บ้านนางมานิตย์    

363,000  ยังไม่ด าเนินการ 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกรวก หมู่ที่  7  
สายบ้านนางเมือง - สี่แยกกลางหมู่บ้าน 

200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

8 ก่อสร้างถนนหินคลุกยกระดับบ้านดงล าใย หมู่ที่  8   สาย
ซอยบ้านนายชัยวัฒ   

200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับชุมพล  หมู่ที่  9  สายบ้าน
นายสุบิน - ไร่นายสมบัติ เขียวอัมพร 

220,000  ยังไม่ด าเนินการ 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าน หมู่ที่  10  
สายถนนลาดยาง – คุ้มตีนเขา 

302,000  ยังไม่ด าเนินการ 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ที่  
11  สายจากโรงเรียน – ถนนทางหลวงชนบท     

205,000  ยังไม่ด าเนินการ 

12 ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านทรัพย์สมบูรณ์  หมู่ที่ 12    200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองดินด า  หมู่ที่  
13  สายคุ้มคลองดินด า       

200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองยางพัฒนา หมู่
ที่ 14   

200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

 
 



 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

15 ก่อสร้างถนนดิน  บ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ 15 สายสาม
แยก - ทุ่งนาบ้านโนนกราด 

200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

16 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 สายบ้านโศก
รวก - บ้านวะยาว   

418,000  ยังไม่ด าเนินการ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ตามแผน 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและบ าบัด 
น้ าเสีย 

20,000  ยังไม่ด าเนินการ 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

50,000  ยังไม่ด าเนินการ 

3 โครงการอบรมผู้ประกอบการ ล้างถังสารเคมีและกิจการที่ 
เปนอันตรายต่อสุขภาพ 

20,000  ยังไม่ด าเนินการ 

4 พ่นหมอกควันปองกัน ไข้เลือดออกทุกหมู ่บ้าน 50,000 10,000  

5 ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดทุกหมู่บ้าน 30,000  ยังไม่ด าเนินการ 

6 สร้างเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ในชุมชนทุกหมู่บ้าน 30,000  ยังไม่ด าเนินการ 
7 โครงการปองกันและแก้ไขปญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ 
100,000  ยังไม่ด าเนินการ 

8 เบี้ยยังชีพคนชรา 10,000,000 5,332,600  

9 เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,000,000 1,099,400  

10 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 100,000 9,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 ร่วมใจปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 10,000  ยังไม่ด าเนินการ 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 100,000  ยังไม่ด าเนินการ 
3 จัดท าขอบเขตพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 10,000  ยังไม่ด าเนินการ 

4 ส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 10,000  ยังไม่ด าเนินการ 

5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (หลอด LED) 6,000  ยังไม่ด าเนินการ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และ  
ผู้น าชุมชนต าบลหนองหญ้าขาว 

600,000  ยังไม่ด าเนินการ 

2 สนับสนุนด้านกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน 200,000  ยังไม่ด าเนินการ 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณ ี

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 อบต. เคลื่อนที่ ธรรมะรวมใจ และอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 50,000  ยังไม่ด าเนินการ 

2 สืบสานวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” 10,000  ยังไม่ด าเนินการ 
3 อบต. หนองหญ้าขาวสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้

สูงอายุ 
100,000 5,000  

4 พาเด็กเล็กเข้าวัดเรียนรู้ธรรมะตามวัย 10,000  ยังไม่ด าเนินการ 

5 วันเด็กแห่งชาติ อบต.หนองหญ้าขาว 100,000  ยังไม่ด าเนินการ 

6 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 650,000 152,250  
7 จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 272,000  ยังไม่ด าเนินการ 

8 จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000  ยังไม่ด าเนินการ 
9 นิทรรศการผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

หนองหญ้าขาว 
20,000  ยังไม่ด าเนินการ 

 



 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ด ี

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วน
ต าบล 

10,000  ยังไม่ด าเนินการ 

2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นผู้มีคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

5,000  ยังไม่ด าเนินการ 

3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้
แก่พนักงานส่วนต าบลและ พนักงานจ้าง 

5,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 300,000  ยังไม่ด าเนินการ 

 
7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 3,060  
2 ฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) 
100,000  ยังไม่ด าเนินการ 

3 ส ารวจเฝาระวังเพ่ือ ปองกันและแก้ไขปญหาไฟป่า 5,000  ยังไม่ด าเนินการ 

4 เฝาระวังปองกันอุบัติเหตุและการจมน้ าในเด็กวัยเรียน 10,000  ยังไม่ด าเนินการ 

 


