
 
 
           
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
เรื่อง รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

**************************** 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 ความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตามแผนที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุก
ปีและค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร จึงขอรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
ท้ายนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

               
 (นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ                      
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

ตั้งไว้ 
 

จ่ายจริง 
 

1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด., ร.ร. 780,000 303,337.80 
2.  โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ทอนเหรียน, ร.ร.ล าช้าง 1,449,000 686,700 
3. งบกลาง (เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ต.เขาไพร สปสช.)  56,000 55,476 
4. งบกลาง (จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเหตุโควิด-19) 300,000 30,976 

5. งบกลาง (เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  

305,000 304,354 

6. เงินสมทบกองทุนทดแทน 4,000 2,820 
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,730,000 1,257,700 
8. เบี้ยยังชีพความพิการ 1,092,000 505,200 
9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 7,000 

10. โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 23,000 - 
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 451,000 99,582 
12. โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5,000 - 
13. โครงการจิตอาสาพระราชทาน 20,000 - 
14. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
150,000 - 

15. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่, 
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่นๆ ที่ราชการก าหนด 

10,000 6,410 

16. โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 20,000 - 
17. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของ

ประชาชน 
15,000 - 

18. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
ต าบลเขาไพร 

35,000 - 

19. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาสและ
ไร้ที่พึ่ง 

10,000 
 

- 

20. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเขาไพรให้ห่างไกล
โรคติดต่อและยาเสพติด 

35,000 - 

21. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(เขาไพรคัพ ครั้งที่ 31) 180,000 - 
22. โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 15,000 - 
23. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 20,000 - 
24. โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้น าชุมชนและศึกษาดู

งานพื้นที่ป้องกันโรคเข้มแข็ง 
50,000 - 

25. โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต./นายก อบต. 300,000 185,408.50 
รวม 8,073,000 3,444,964.30 

 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ                      

ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
ตั้งไว้ (ยกมา) 
8,073,000 

จ่ายจริง (ยกมา) 
3,444,964.30 

26. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 - 
27. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 22,000 - 
28. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวชิาการเด็กปฐมวัย 5,000 - 
29. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญา 5,000 - 
30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศพด. 20,000 - 

รวม 8,160,000 3,444,964.30 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ 

ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ จ่ายจริง 

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 100,000 - 
รวมเป็นเงิน 8,260,000 3,444,964.30 

 


