
 
 

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนการดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือน   
(ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิว้ 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 



 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑ ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกหมู่ 
บ้านไปโรงสูบน้ำฝายประชาอาสา 
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเย็น–ฝายประชาอาสาบา้นดงเย็น หมู่
ที ่5  ตำบลนางิว้  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
 180 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางิ้ว 
กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จำนวน 1 ปา้ย 

๔๐๗,๔๐๐ บ้านดงเย็น   
หมู่ท่ี 5 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน คสล. บา้นโนน
สวรรค์ สายทางรอบบ้าน(หลัง
วัดศิริวรรณ)  
หมู่ท่ี 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน (หลงัวดัศิริวรรณ) บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ท่ี 3 ตำบลนางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล ่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  680 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.
นางิ้ว กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ปา้ย 

384,7๐๐ บ้านโนนสวรรค์
หมูท่ี่ 3 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาง้อง 
สายขา้งโรงเรียน - กกบก  หมู่ท่ี 
2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขา้งโรงเรียน-กกบกบ้านนาง้อง หมูท่ี ่2  
ตำบลนางิ้ว  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150 
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลท่าง 0.50 เมตรหรอืมีพื้นที่ไม่ 
น้อยกว่า  600 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางิ้ว กำหนด 
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย 

339,2๐๐ บ้านนาง้อง 
หมู่ท่ี 2 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคสล.บา้นแสงสว่าง  
สายแสงสว่าง - ศรีสขุสำราญ  หมู่
ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแสงสว่าง-ศรีสขุสำราญบ้านแสง
สว่าง หมู่ท่ี 4 ตำบลนางิ้ว  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  700 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นา
งิ้ว กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย 

383,4๐๐ บ้านแสงสว่างหมู่
ที่ 4 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม 
สายทางบ้านขามป้อม-หัวเหวหมู่ที่ 
6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขามป้อม-หัวเหว บ้านขามป้อม หมู่ท่ี 6 ตำบล       
นางิ้ว  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 170 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 
 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.นางิ้ว กำหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย 

384,7๐๐ บ้านขามป้อม 
หมู่ท่ี 6 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาโพธิ์  สายทางบ้านนาโพธิ์  
(ครูสงวน) หมู่ท่ี ๗ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ ์(ครูสงวนศักดิ์) บ้านนาโพธิ์ หมู่ท่ี 7 
ตำบลนางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.นางิ้ว กำหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย 

396,4๐๐ บ้านนาโพธิ์   
หมู่ท่ี 7 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างโรงสูบน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนางิ้ว หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างโรงสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00x3.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมเดินท่อส่งน้ำดิบ PVC ขนาด 3 น้ิว ชั้น 8.5 พร้อม
อุปกรณ์ข้อต่อ ความยาว 1,300 เมตร หมู่ท่ี 1 ตำบลนางิ้ว  อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางิ้วกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จำนวน  1 ป้าย 

400,6๐๐ บ้านนางิ้ว 
หมู่ท่ี 1 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านนางิ้ว 

ค่าจัดซ้ือปั๊มน้ำ อัตราการสูบ 34 ลบ.ม./ชม.แรงดัน 57 เมตร11 kw/380v/50Hz  
ระบบประปาผิวดิน  ขนาดใหญ่ 30 ลบ.ม.ต่อชัว่โมง จำนวน 1 ตัว พร้อมตูค้วบคุม
จำนวน 1 ใบ แบง่ออกเป็น 2 ระบบ คือ 
1.ระบบ Manualอาศยัการทำงานผ่านมือ 
2.ระบบ การทำงานควบคุมการทำงานด้วย ระบบ TIMERบา้นนางิ้ว ม. 1 ต.นางิ้ว   
อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่นตามรายละเอียดตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
กำหนด พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ 

180,0๐๐ บ้านนางิ้ว 
หมู่ท่ี 1 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.๑  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงภู มิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

จัดกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ 
อบต. นางิ้ว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาแรงงาน  คา่พันธุ์ต้นไม้  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ค่าดินปลูกต้นไม้ ค่าปุย๋ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

3,0๐๐ ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี

สำราญ 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
จังหวดั 

จัดกิจกรรมตามโครงการแขง่ขันทักษะวิชาการระดับจงัหวดัขอนแก่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเช่าชดุการแสดง  คา่บริการแต่งหน้า ทำผม  ค่าอาหาร 
ค่ายานพาหนะ คา่วัสด ุ เคร่ืองเขยีน และอุปกรณ์ที่จำเป็น  คา่ปา้ยโครงการและ
ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ 

30,0๐๐ ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี

สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
อำเภอเขาสวนกวาง 

จัดกิจกรรมดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอำเภอเขาสวนกวาง  
(เจ้าภาพ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าเชา่ชดุการแสดง คา่บริการแตง่หน้า 
 ทำผม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าวสัด ุ เคร่ืองเขยีน และอุปกรณ์ที่จำเป็น    
ค่าป้ายโครงการ  คา่ใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ 

100,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี

สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
จัดการศึกษา ค่าจดัการเรียนการ
สอน(รายหัว) 

ดำเนินการจัดการเรียน การสอนระดับปฐมวยั (อาย ุ2 – 5 ปี)  
จำนวน 80  คนๆ ละ 1,700 บาท(รายหัว)  /1 ปีการศึกษา 

 

136,000 
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
จัดการศึกษาสำหรับ ศพด. อบต. 

ดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวยั ( อาย ุ3 - 5 ป ี) ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก วดัโพธ์ิศรีสำราญ อบต.นางิ้ว   

 

67,800 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.๑  แผนงานการศึกษา 

 
 

นางิ้ว 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
จัดนิทรรศการผลงานเด็กนักเรียน
และอาเซียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิว้ 

ดำเนินการตามโครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กนักเรียนและอาเซียน ศพด.วดั
โพธ์ิศรีสำราญ  มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่ป้ายโครงการ,ค่าอาหาร, คา่อาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม,ค่าวัสดเุคร่ืองเขยีน และอุปกรณ์ในการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ
ผลงานเด็ก  ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ 

20,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

ดำเนินการตามโครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผูป้กครอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 
ด้วย ค่าอาหาร  คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ  คา่ใช้จ่ายรายการ
อ่ืนๆ 

5,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  คา่ยานพาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่อาหาร คา่ป้าย
โครงการ  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เปน็ต้น  

30,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
ฟันสวย ยิ้มหวาน ศพด. อบต. นางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการฟันสวย ยิ้มหวานโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่อาหาร
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าปา้ยโครงการ เป็นต้น 

6,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.๑  แผนงานการศึกษา 

 
 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
ศึกษาดูงานธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการศึกษาดงูานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบดว้ย ค่าจา้งเหมายานพาหนะ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าสมนาคุณในการดงูาน ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่าย
รายการอ่ืนๆ เป็นต้น 

50,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพยีงศพด. อบต. นางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ อบต.นางิ้ว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์ที่จำเป็น
ในโครงการ  ค่าพันธุ์พืชผักชนิดต่างๆ    

20,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชนของ อบต.  
นางิ้ว  โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  คา่อาหารวา่ง
และเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาจดัสถานที ่ ค่าเช่าเต็นท์และรายการอ่ืนๆ  เป็นต้น 

150,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เน่ืองจาก

สถานการณ์    
โควิด-19) 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก นางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.นา
งิ้ว จำนวน 80 คนๆ ละ 21  บาท ต่อวัน  จำนวน 245 วัน 

411,600 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.๑  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ  ตามโครงการ
เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
วัดโพธ์ิศรีสำราญ 

ดำเนินการตามโครงการเยี่ยมบา้นเด็กโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบดว้ย  ค่าอาหาร
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ ค่าวัสด ุ
และอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ 

5,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตามโครงการ
สายสัมพันธแ์ม่ลูกผูกรัก ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 

การดำเนินโครงการสายสัมพันธ์แมลู่กผูกรัก มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่อาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ ค่า
วัสดุ  และอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ 

5,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

16 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.นางิ้ว  

ซ้ืออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กอบต.นางิ้ว จำนวน 80 คน 
 อัตราคนละ 7.37  บาท  จำนวน  260  วัน  

153,296 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

17 อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที ่อบต.นางิ้ว 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที ่อบต.นางิ้ว
จำนวน 5 แห่งๆ ละ 260 วัน  อัตราคนละ  7.37  บาท ต่อคน  เป็นจำนวน
เงิน  745,401 บาท  

745,401 อบต.นางิ้ว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

18 อุดหนุนโรงเรียนตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนบา้น
ขามป้อม - ดงเย็น หมู่ท่ี 6 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้วตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านขามป้อม – ดงเย็น  

20,000 รร.บ้านขาม
ป้อม-ดงเย็น 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

19 อุดหนุนโรงเรียนตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนบา้นนา

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้วตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านนาง้อง 

20,000 รร.บ้านนาง้อง ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.๑  แผนงานการศึกษา 

ง้อง หมู่ท่ี 2 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

20 อุดหนุนโรงเรียนตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนบา้นนา
งิ้ว –นาโพธิ ์หมู่ท่ี 1 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้วตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านนางิ้ว –นาโพธ์ิ 

25,000 รร.บ้านนางิ้ว –
นาโพธิ ์

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

21 อุดหนุนโรงเรียนตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนบา้น
โนนสวรรค์     หมู่ท่ี 3 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้วตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์     

20,000 รร.บ้านโนน
สวรรค์ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

22 อุดหนุนโรงเรียนตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนบา้นแสง
สว่าง  หมูท่ี่ 4 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้วตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านแสงสว่าง 

20,000 รร.บ้านแสง
สว่าง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

23 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขต
ตำบลนางิ้ว  ตามโครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.6 ของโรงเรียนแสงสว่าง 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนสงักัด  สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
อาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กจนถงึประถมศึกษาปีที ่ 6 ของโรงเรียนบา้นแสง
สว่าง จำนวน  66 คน  อัตราคนละ 21  บาท  จำนวน  200  วัน 

277,200 รร.บ้านแสง
สว่าง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

24 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขต
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.6 ของโรงเรียนขามป้อม - ดงเย็น 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนสงักัด  สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
อาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กจนถงึประถมศึกษาปีที ่ 6 ของโรงเรียนบา้นขาม
ป้อม - ดงเย็นจำนวน  87 คน  อัตราคนละ 21  บาท  จำนวน  200  วัน 

365,400 
รร.ขามป้อม – 
ดงเย็น 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

25 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขต
ตำบลนางิ้ว  ตามโครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.6 ของโรงเรียนบ้านนาง้อง 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนสงักัด  สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
อาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กจนถงึประถมศึกษาปีที ่ 6 ของโรงเรียนบา้นนา
ง้องจำนวน  76 คน  อัตราคนละ 21  บาท  จำนวน  200  วนั 

319,200 
รร.บ้านนาง้อง อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
กอง

การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.๑  แผนงานการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

26 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขต
ตำบลนางิ้ว  ตามโครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.6 ของโรงเรียนบ้านนางิ้ว - นาโพธิ ์

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนสงักัด  สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
อาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กจนถงึประถมศึกษาปีที ่ 6 ของโรงเรียนบา้นนางิ้ว 
– นาโพธิ ์จำนวน  111 คน  อัตราคนละ 21  บาท  จำนวน  200  วัน 

466,200 
รร.นางิ้ว – นา
โพธ์ิ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

27 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขต
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.6 ของโรงเรียน  บ้านโนนสวรรค ์

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนสงักัด  สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
อาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กจนถงึประถมศึกษาปีที ่ 6 ของโรงเรียนบา้นโนน
สวรรค์  จำนวน 49 คน  อัตราคนละ 21  บาท  จำนวน  200  วัน 

205,800 
รร.บ้านโนน
สวรรค์ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการอุดหนุนโรงเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียน
นางิ้ววิทยาสรรค ์
 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค ์

30,000 รร.นางิ้ววิทยา
สรรค์ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินประจำตำบลนางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลนางิ้ว  
สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชม.  

600,000 อบต.นางิ้ว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

2 โครงการฉีดพ่นหมอกควันและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในตำบลนางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการฉดีพ่นหมอกควันและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบล
นางิ้วประจำปงีบประมาณ  2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

50,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

3 โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง 
นางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวร
ขัตติยราชนารี 

ดำเนินการตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัย
ลักษณ์ อุครราชกุมารีประจำปงีบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว  

50,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

4 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ในตำบลนางิ้ว 

ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตวป์ระจำปี
งบประมาณ 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

20,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

5 อุดหนุนปศุสตัว์เขาสวนกวาง ตาม
โครงการรณรงค์การลดประชากรสุนัข-
แมว 

ดำเนินการอุดหนุนปศุสัตวเ์ขาสวนกวาง  ตามโครงการรณรงค์การลด
ประชากรสุนัข-แมว 

22,120 ปศุสัตว์อำเภอ
เขาสวนกวาง 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 

6 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว ตามโครงการ 
ส่งเสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุ
มูลฐานในตำบลบ้าน 
นางิ้ว หมู่ท่ี 1 

ดำเนินการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบล บ้านนางิ้ว ตาม
โครงการสง่เสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐานในตำบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 1 

15,000 บ้านนางิ้ว หมู่ท่ี 
1 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน     
รับผิดชอบ 

7 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณ สุขมูลฐาน
ในตำบลบ้านขามป้อม หมู่ท่ี 6 

ดำเนินการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลบา้นนางิ้ว ตาม
โครงการสง่เสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐานในตำบลนางิ้ว หมู่ท่ี 6 

15,000 บ้านขามป้อม  
หมู่ท่ี 6 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

8 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณ สุขมูลฐาน
ในตำบลบ้านดงเย็น หมู่ท่ี 5 

ดำเนินการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบล บ้านนางิ้ว ตาม
โครงการสง่เสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐานในตำบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 5 

15,000 บ้านดงเย็น  
หมู่ท่ี 5 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

9 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมลูฐาน 
ในตำบลบ้านนาง้อง หมู่ท่ี 2 

ดำเนินการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบล บ้านนางิ้ว ตาม
โครงการสง่เสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐานในตำบล นางิ้ว หมู่ท่ี 2 

15,000 บ้านนาง้อง 
หมู่ท่ี 2 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

10 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
ส่งเสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุ 
มูลฐานในตำบลบ้านนาโพธิ ์ หมู่ท่ี 7 

ดำเนินการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบล บ้านนางิ้ว ตาม
โครงการสง่เสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐานในตำบล นางิ้ว หมู่ท่ี 7 

15,000 บ้านนาโพธิ์  
หมู่ท่ี 7 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

11 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมลูฐาน
ในตำบลบ้านโนนสวรรค ์ หมู่ท่ี 3 

ดำเนินการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบล บ้านนางิ้ว   
ตามโครงการสง่เสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐานในตำบลนางิ้ว  
หมู่ท่ี 3 

15,000 บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ท่ี 3 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตและสงัคม 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
ส่งเสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณ 
สุขมูลฐานในตำบลบา้นแสงสว่าง  หมู่ท่ี 
4 

ดำเนินการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบล บ้านนางิ้ว   
ตามโครงการสง่เสริมพฒันาศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐานในตำบล นางิ้ว   
หมู่ท่ี 4 

15,000 บ้านแสงสว่าง 
หมู่ท่ี 4 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม 
ตามโครงการพระราชดำริดา้น
สาธารณสุขตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างค 
วัฒนวรขัตตยิราชนารี หมู่ท่ี 6 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นขามป้อม  ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวร
ขัตติยราชนารี หมู่ท่ี 6 

20,000 บ้านขามป้อม 
หมู่ท่ี 6 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็น 
ตามโครงการพระราชดำริดา้น
สาธารณสุขตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างค 
วัฒนวรขัตตยิราชนารี หมู่ท่ี 5 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นดงเย็น   ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวร
ขัตติยราชนารี หมู่ท่ี 5 

20,000 บ้านดงเย็น 
 หมู่ท่ี 5 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

-11- 



 

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตและสงัคม 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง ตาม
โครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสขุ ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างค 
วัฒนวรขัตตยิราชนารี หมู่ท่ี 2 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นนาง้อง   ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสขุ ตามพระปณธิานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวร
ขัตติยราชนารี หมู่ท่ี 2 

20,000 บ้านนาง้อง 
 หมู่ท่ี 2 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว ตาม
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขตัติยราชนารี หมู่ท่ี 1 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น นางิว้   ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวร
ขัตติยราชนารี หมู่ท่ี 1 

20,000 บ้านนางิ้ว 
 หมู่ท่ี 1 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์  
ตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสขุ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างค 
วัฒนวรขัตตยิราชนารี หมู่ท่ี 7 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นนาโพธิ์   ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวร
ขัตติยราชนารี หมู่ท่ี 7 

20,000 บ้านนาโพธิ ์
 หมู่ท่ี 7 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

-12- 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โนน
สวรรค์ ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่าง         
ควัฒนวรขตัตยิราชนารี หมู่ท่ี 3 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โนนสวรรค์ ตามโครงการพระราช 
ดำริดา้นสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวร
ขัตติยราชนารี หมู่ท่ี 3 

20,000 บ้านโนนสวรรค์ 
 หมู่ท่ี 3 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสง
สว่าง ตามโครงการพระราชดำริ ดา้น
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่าง 
ควัฒนวรขตัตยิราชนารี หมู่ท่ี 4 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นแสงสว่าง  ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวร
ขัตติยราชนารี หมู่ท่ี 4 

20,000 บ้านแสงสว่าง 
 หมู่ท่ี 4 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

-13- 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการ อบต. นางิ้วเคลื่อนที่พบ
ประชาชน ในตำบลนางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการ อบต. นางิ้วเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2565
เช่นค่าอาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆท่ีจำเป็น ฯลฯ 

10,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

2 โครงการจดัเวทีประชาคมระดับตำบล 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดำเนินการตามโครงการเวทีประชาคมเพื่อจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้านและระดับตำบลเช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใชแ้ละการตกแตง่
สถานที ่ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม   ค่าใช้จ่ายอ่ืนทีจ่ำเป็น ฯลฯ  

10,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 1-7 เช่นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้และการตกแตง่สถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิและปิดการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

10,000 อบต.นางิ้ว ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษา ดงูาน เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย 
สุขภาพ จิตผู้สูงอายุผู้นำชุมชน และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำครัวเรือน 

ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทศันศึกษาดงูาน เพื่อพัฒนา
สุขภาพกายสขุภาพจิตผู้สงูอายุ ผู้นำชุมชน และผู้ดแูล ผู้สูงอายปุระจำครัว 
เรือนประจำปี 2565  

100,000 อบต.นางิ้ว ไม่ได้ดำเนินการ 
(เน่ืองจาก

สถานการณ์    
โควิด-19) 

สำนักปลัด 

5 โครงการสง่เสริมภาวะผู้นำและพัฒนา
สตรีในตำบลนางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและพฒันาสตรีในตำบลนางิ้ว  
ประจำปี 2565   

10,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

6 โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเขาสวนกวาง ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
อำเภอเขาสวนกวาง 

ดำเนินการอุดหนุน ทีท่ำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพตดิอำเภอเขาสวนกวาง        

30,000 อำเภอเขาสวน
กวาง 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 

7 โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
จังหวดัขอนแก่น 

ดำเนินการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดั
ขอนแก่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัขอนแก่น  

20,000 ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพตดิขอนแก่น 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาสของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต. 

ดำเนินการจ้างเหมารถ รับ-สง่ เด็กผูด้้อยโอกาส ของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตำบล
นางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

240,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สงูอาย ุผู้พิการ 

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและสง่เสริมอาชพีผูสู้งอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที่ฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิและปดิการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ฯลฯ 

20,000 อบต.นางิ้ว ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

3 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจงัหวดั
ขอนแก่นตามโครงการอุดหนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจงัหวดัขอนแก่น 

ดำเนินการอุดหนุนสำนักงานเหลา่กาชาดจงัหวดัขอนแก่นตามโครงการ
สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

20,000 อบต.นางิ้ว ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการกีฬาเครือข่าย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กอำเภอเขาสวนกวาง 

ดำเนินการตามโครงการจัดงานกีฬาเครือขา่ยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อำเภอเขา
สวนกวาง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  คา่ชุดกีฬา ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองดื่ม ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ ฯลฯ 

30,000 อบต.นางิ้ว ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิ
ศรีสำราญ ตามโครงการงานกีฬาสี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 

ดำเนินโครงการงานกีฬาสศีูนย์พฒันาเด็กเล็กอบต.นางิ้วโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  คา่ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเชา่เคร่ืองเสยีง คา่ใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ ฯลฯ 

15,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

3 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการแขง่ขัน
กีฬา(กลุ่ม) โรงเรียนเขตตำบลนางิ้ว 

ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้วตามโครงการแข่งขนักีฬา (กลุ่ม)
โรงเรียนเขตตำบลนางิ้ว 

30,000 อบต.นางิ้ว                     
                                                
                             
          ไม่ได ้   
       ดำเนินการ    
       (เน่ืองจาก    
      สถานการณ์  
       โควดิ-19) 

กอง
การศึกษา 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน  หมู่ท่ี 1 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  หมูท่ี ่1 

5,000 บ้านนางิ้ว 
  หมู่ท่ี 1 

กอง
การศึกษา 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน  หมู่ท่ี 2 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  หมูท่ี ่2 

5,000 บ้านนาง้อง 
  หมู่ท่ี 2 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน  หมู่ท่ี 3 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  หมูท่ี ่3 

5,000 บ้านโนนสวรรค์ 
  หมู่ท่ี 3 

กอง
การศึกษา 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน  หมู่ท่ี 4 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  หมูท่ี ่4 

5,000 บ้านแสงสว่าง 
  หมู่ท่ี 4 

กอง
การศึกษา 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน  หมู่ท่ี 5 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  หมูท่ี ่5 

5,000 บ้านดงเย็น 
  หมู่ท่ี 5 

กอง
การศึกษา 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน  หมู่ท่ี 6 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  หมูท่ี ่6 

5,000 บ้านนาง้อง 
  หมู่ท่ี 2 

กอง
การศึกษา 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน  หมู่ท่ี 7 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  หมูท่ี ่7 

5,000 บ้านนาโพธิ ์
  หมู่ท่ี 7 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 โครงการจดังานประเพณีเขา้พรรษา
ประจำปี 

ดำเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษาประจำป ี2565  โดยการจดักิจกรรมแห่
เทียนกิจกรรมทอดเทยีน  เป็นต้น 

120,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 

ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตป์ระจำปี 2565 ค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย กิจกรรมรดน้ำดำหัว ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและจดัเก็บสถานที่
จัดงาน ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าป้ายโครงการ คา่ใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ ฯลฯ 

130,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

13 อุดหนุนโครงการกิจกรรมเทศกาลงานไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น 

ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง  ตามโครงการจดั
กิจกรรมเทศกาลงานไหมประเพณีผูกเสีย่ว และงานกาชาดจังหวดัขอนแก่น 

15,000 อำเภอเขาสวน
สวนกวาง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

14 อุดหนุนโครงการงานเทศกาลไก่ยา่งเขา
สวนกวางและประเพณีบุญ กุ้มข้าวใหญ ่

ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง  ตามโครงการงาน
เทศกาลไก่ยา่งเขาสวนกวาง และประเพณีบญุกุ้มขา้วใหญ ่ประจำปี 2565 

60,000 อำเภอเขาสวน
สวนกวาง 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านขามป้อม 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการจดังานประเพณีบุญ
เดือนหก บา้นขามป้อม  หมูท่ี ่6  

10,000 บ้านขามป้อม  
หมู่ท่ี 6 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านดงเย็น 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการจดังานประเพณีบุญ
เดือนหก บา้นดงเย็น  หมู่ท่ี 5  

10,000 บ้านดงเย็น 
  หมู่ท่ี 5 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านนาง้อง 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการจดังานประเพณีบุญ
เดือนหก บา้นนาง้อง  หมู่ท่ี 2  

10,000 บ้านนาง้อง 
หมู่ท่ี 2 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านนางิ้ว 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการจดังานประเพณีบุญ
เดือนหก บา้นนางิ้ว  หมูท่ี ่1  

10,000 บ้านนางิ้ว 
  หมู่ท่ี 1 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านนาโพธิ ์

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการจดังานประเพณีบุญ
เดือนหก บา้นนาโพธิ ์ หมู่ท่ี 7  

10,000 บ้านนาโพธิ ์
 หมู่ท่ี 7 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านโนนสวรรค์ 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการจดังานประเพณีบุญ
เดือนหก บา้นโนนสวรรค์  หมู่ท่ี 3 

10,000 บ้านโนนสวรรค์ 
  หมู่ท่ี 3 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านแสงสว่าง 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการจดังานประเพณีบุญ
เดือนหก บา้นแสงสว่าง   หมู่ท่ี 4  

10,000 บ้านแสงสว่าง 
  หมู่ท่ี 4 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 
2.5  แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ ดำเนินการแจกเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุภายในเขตตำบลนางิ้วจำนวน 843 ราย 
จำนวน  12 เดือน 

6,318,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพความพิการ ดำเนินการแจกเงินเบีย้ยงัชีพผู้พิการ ภายในเขตตำบลนางิ้ว  จำนวน 245 
ราย  จำนวน  12 เดือน 

2,352,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ดำเนินการแจกเงินค่าเบีย้ยงัชีพผูป้่วยโรคเอดส์ ภายในเขตตำบลนางิ้ว  จำนวน 
7 คนๆละ500  จำนวน 12  เดือน 

42,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

4 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติระดับท้องถิ่น 

ดำเนินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย องค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาดกลาง สมทบในอัตราร้อยละ 40 (ยอดเงนิ
ที ่สปสช. โอนมาของป ี2564 * 40%) 

92,000 อบต.นางิ้ว ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

3.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
การลด คัดแยกขยะ การบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย ของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต. ขา้ราชการท้องถิ่น  
ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาคม
หมู่บ้าน 

ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและทศันศึกษาดงูานการลด คัดแยกขยะ การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ขา้ราชการ
ท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บา้น อสม. และประชาคมหมู่บ้าน ประจำปงีบประมาณ 
2565 

20,000 อบต.นางิ้ว ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจดัขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่บา้น
ขามป้อม หมู่ท่ี 6 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสียภายในหมู่บ้านขามป้อม  หมู่ท่ี 6  

5,000 บ้านขามป้อม 
หมู่ท่ี 6 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจดัขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่บา้นดง
เย็น หมูท่ี่ 5 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสียภายในหมู่บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี 5  

5,000 บ้านดงเย็น 
หมู่ท่ี 5 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจดัขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่บา้นนา
ง้อง หมู่ท่ี 2 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสียภายในหมู่บ้านนาง้อง  หมู่ท่ี 2  

5,000 บ้านนาง้อง 
หมู่ท่ี 2 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจดัขยะมูลฝอย 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสียภายในหมู่บ้าน นางิ้ว  หมูท่ี ่1  

5,000 บ้านนางิ้ว 
หมู่ท่ี 1 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

3.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่บา้นนา
งิ้ว หมู่ท่ี 1 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจดัขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่บา้น
โนนสวรรค์  หมูท่ี่ 3 
 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสียภายในหมู่บ้านโนนสวรรค ์ หมู่ที ่3  

5,000 บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ท่ี 3 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจดัขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่บา้น
แสงสว่าง หมู่ท่ี 4 
 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสียภายในหมู่บ้านแสงสวา่ง  หมูท่ี ่4  

5,000 บ้านแสงสว่าง 
หมู่ท่ี 4 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจดัขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่บา้น   
นาโพธิ์  หมู่ท่ี 7 
 

ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสียภายในหมู่บ้าน    นาโพธิ ์ หมูท่ี ่7  

5,000 บ้านนาโพธิ ์
หมู่ท่ี 7 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

3.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3.2  แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระ
บาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรี
สินทรมหาวชิรลงกรณฯ  พระวิชรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร 
รามาธิบดศีรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ   พระวิชรเกลา้เจ้าอยู่หัวในพื้นที่ป่า
สาธารณะประโยชน์ตำบลนางิ้วโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์กล้า
ไม้ ค่าอาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ 

10,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ  และรายจ่ายอ่ืนๆ  

10,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

3.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3.3  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
โลก 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ  
2565 โดยการให้ความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของ อถล.ในตำบลนางิ้ว 

10,000 ณ ห้องประชุม
อบต.นางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) 

จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ 2565 

20,000 ณ ห้องประชุม
อบต.นางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมชดุปฏิบตัิการจิต
อาสาภยัพิบัตฯิ "หลักสตูรทบทวน" 

จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาภยัพิบตัิฯ หลักสตูรทบทวน ประจำปี
งบประมาณ  2565  

50,000 ณ ห้องประชุม
อบต.นางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ของอบต. นางิ้ว โดยการตั้งด่านตรวจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตทุางถนนในเขต
พื้นที่ตำบลนางิ้ว 

10,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์อบต.นางิ้วโดยการตั้งด่านตรวจ เพื่อป้องกันอุบัตเิหตทุางถนนในเขต
พื้นที่ตำบลนางิ้ว 

10,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 

5 โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

จัดกิจกรรมตามโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ใน
วันที ่22  มีนาคมของทุกป ี

10,000 ณ ห้องประชุม 
อบต.นางิ้ว 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เน่ืองจาก

สถานการณ์    
โควิด-19) 

สำนักปลัด 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัโพธ์ิ
ศรีสำราญ ตามโครงการป้องกัน 
อัคคีภยัและความปลอดภยัใน ศูนย์

จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน อัคคีภยัและความปลอดภยัในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร, คา่อาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม , ค่าปา้ยโครงการ, คา่วัสด ุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ ,
ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ 

15,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
5.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการองค์กรและภาครัฐ 
5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดั
โพธ์ิศรีสำราญ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการดำเนินการจัดการเลือกตัง้ผู้บริหาร
และสมาชิก 

ดำเนินการตามโครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นอบต.นางิ้ว  

250,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันา
องค์กร (Organization Development : 
OD) ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น  
และพนักงานจ้างท้องถิ่น 

ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร
(Organization Development : OD) ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ท้องถิ่น และพนักงานจ้างท้องถิ่น 

50,000 อบต.นางิ้ว ไม่ได้ดำเนินการ 
(เน่ืองจาก

สถานการณ์    
โควิด-19) 

สำนักปลัด 

3 โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

ดำเนินการตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาสวนกวาง 

35,000 อบต.นางิ้ว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

4 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวติของบคุลากร 

ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

79,128 อบต.นางิ้ว ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

5 โครงการอบรม และทศันศึกษาดงูาน  เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ขา้ราชการท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้นำ
หมู่บ้าน 

ดำเนินการตามโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้นำหมู่บ้าน 

136,000 ณ ห้องประชุม
อบต.นางิ้วและ 
อบรมสัมมนา
นอกสถานที ่

ไม่ได้ดำเนินการ 
(เน่ืองจาก

สถานการณ์    
โควิด-19) 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี

ดำเนินการตามโครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
เช่นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที่ฝึกอบรม  ฯลฯ 

10,000 ณ ห้องประชุม 
อบต.นางิ้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

สำนักปลัด 

7 อุดหนุนโครงการจดังานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
แบบแผนรัฐพิธีอำเภอเขาสวนกวาง 

ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง  ตามโครงการจดั
งานพธิีเฉลิมพระเกียรติฯแบบแผนรัฐพิธี   

15,000 ณ ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 
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รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

5.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการองค์กรและภาครัฐ 
5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

สรุป     ความกา้วหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 
  จำนวนโครงการ/กจิกรรมทั้งหมด  จำนวน   118  โครงการ  

-อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  17   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14.40     -ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   75   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 63.56 
-ดำเนินการเสรจ็แล้ว    จำนวน  13   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.02     -ไม่ได้ดำเนินการ (เน่ืองจากสถานการณ์ โควดิ-19) จำนวน   13   โครงการ 

 ปัญหาและอุปสรรค        คิดเป็นร้อยละ 11.02 

เขาสวนกวาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีในตำบลนางิ้ว ดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว   ประจำปีงบประมาณ  2565  โดยการนำระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินมาใช้ในการจัดเก็บภาษีฯลฯ  

50,000 อบต.นางิ้ว ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กองคลงั 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได ้อบต.นา
งิ้ว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจดัทำป้ายประชาสัมพันธ์  คา่ป้าย
โครงการ ค่าสัมมานาคุณวทิยากร ค่าจา้งเหมาทำเอกสารแผ่นพบั แบบ
พิมพ์ประชาสัมพันธ์  ประจำปี 2565  ฯลฯ 

20,000 อบต.นางิ้ว ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กองคลงั 

10 โครงการรณรงค์การชำระภาษีในท้องถิ่น ดำเนินการตามโครงการรณรงค์การชำระภาษีในท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ 2565 

10,000 ในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กองคลงั 

11 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ อบต.นางิ้ว 

ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลอืกตั้ง 
(กปน.) ในการเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ 
อบต.นางิ้ว 

30,000 ณ ห้องประชุม 
อบต.นางิ้ว 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

สำนักปลัด 
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การจัดกิจกรรมหรือโครงการ ไม่ได้สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว เพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 2019 (Covid 19) 


