
 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
  (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4)                                                    

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564   

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม                    
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 

5,000 - 5,000 

2. โครงการประชุมผูปกครอง 5,000 
 

- 5,000 
 

3. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 - 5,000 

4. โครงการสงเสริมการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมพัฒนาการของเด็ก 

30,000                                   - 30,000                                   

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 

30,000                                   - 30,000                                   

6. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 - 10,000 

7. โครงการศึกษาแหลงเรียนรู 
นอกสถานท่ีภายในชุมชน 

5,000 - 5,000 

8. โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก) 

1,249,500 
 

585,280 664,220 

9. โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหารสถานศึกษา  
(โครงการจัดการเรียนการสอน  
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

433,500 212,400 221,100 

10. โครงการสนับสนนุคาใชจาย 
ในการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร        
สวนตําบลหนองตะไก 

156,000 - - 
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11. โครงการอาหารเสริม (นม)  
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.หนองตะไก และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหนองตะไก และโรงเรียน
บานยอกขาม 

1,584,960 275,925.72
และกอหนี้ผูกพัน 

จํานวน
403,120.12 

905,914.16 

12. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบานยอกขาม 

288,000 127,000 161,000 

13. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                  
โรงเรียนบานหนองตะไก 

1,740,000   847,000 893,000 

14. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 
 

- 10,000 

15. โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

10,000 - 10,000 

16. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล 

10,000 - 10,000 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
และเยาวชนตําบลหนองตะไก 

50,000 - 50,000 

18. โครงการสงเสริมและชวยเหลือ 
ผูตกเกณฑ จปฐ. 

10,000 - 10,000 

19. โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน             
และกลุมอาชีพ 

40,000 27,555 12,445 

20. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลหนองตะไก 

60,000 
 

- 60,000 

21. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ผูพิการตําบลหนองตะไก 

20,000 13,580 6,420 

22. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,500,000 
 

5,129,800 6,370,200 

23. เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,200,000 
 

1,243,600 1,956,400 

24. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000 
 

39,000 51,000 

25. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 

50,000 - 50,000 

26. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

200,000 200,000 - 
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27. โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

10,000 - 10,000 

28. เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข จํานวน  
12 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท 

240,000 - 240,000 

29. โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

20,000 
 

- 20,000 
 

30. โครงการปองกันและควบคุมโรค
ระบาด โรคติดตอและโรคไมติดตอ 

30,000 - 30,000 

31. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา              
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

20,000 
 

- 20,000 
 

32. โครงการอาหารปลอดภัยและตลาดสด
นาซ้ือและการคุมครองผูบริโภค 

20,000 
 

- 20,000 
 

33. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก สาย รพ.สต. – หนา รร.
หนองบุญมากพิทยาคม หมูท่ี 2                 
บานหนองตะไก 

864,000                   - 864,000                   

34. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนา รร.หนองตะไก – 
ศาลา SML หมูที่ 7 บานแสงทอง 

 801,000   - 801,000   

35. โครงการกอสรางถนนแอสฟลคอนกรีต 
(Asphale Concrete) 
สายสี่แยกตลาดพูนทรัพย –                   
หนองสนวน หมูท่ี 6 บานมิตรสัมพันธ 

1,026,000   อยูระหวาง
ดําเนินการ

ประกวดราคาจาง 
(e-bidding) 

- 
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36. โครงการกอสรางถนนแอสฟลคอนกรีต 
(Asphale Concrete) ระหวาง หมู 7 
บานแสงทอง และ หมู 2 บานหนองตะไก 
สายสี่แยกตลาด – บานตาเนย                 
หมูท่ี 7 บานแสงทอง 

1,324,000   - 1,324,000   

37. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก                   
สายไรนายนรินทร ประสาทพิพิธพรชัย – 
ทางหลวงชนบท 2141 หมูท่ี 6                   
บานมิตรสัมพันธ 

207,300 206,000 1,300 

38. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก                   
สายสิ้นสุดถนนคอนกรีต – หนองไทร    
หมูท่ี 4 บานประชานิมิตร 

116,000 115,000 1,000 

39. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

5,000 - 5,000 

40. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล 
 

80,000 - 80,000 

41. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา  
อบต.หนองตะไก 

10,000 - 10,000 

42. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม 
การแขงขันกีฬา 

20,000 - 20,000 

43. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 5,000 
 

- 5,000 
 

44. โครงการจัดกิจกรรมแหเทียน 
วันเขาพรรษา 

5,000 
 

- 5,000 

45. โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะ 
ทาวสุรนารี 

5,000 
 

- 5,000 

46. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 
 

5,000 - 5,000 

47. โครงการกิจกรรม 5ส 5,000 
 

- 5,000 

48. โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

200,000 
 

- 200,000 

49. โครงการออกรางวัดท่ีดินสาธารณะ 
และออกเอกสารสิทธิ์ 

40,000 
 

- 40,000 
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50. คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย
ประเมินผลความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

30,000 
 

- 30,000 

51. เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง)  
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

20,000 20,000 - 

52. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 10,000 - 10,000 
 

53. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

47,000 
 

- 47,000 

54. โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี 10,000 
 

960 9,040 

55. โครงการประชาสัมพันธการลงทะเบียน 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้ยความพิการ/ 
ผูปวยเอดส 

10,000 
 

- 10,000 

56. โครงการรับแสดงตนเพ่ือรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้ยความพิการ/ 
ผูปวยเอดส (นอกสถานท่ี) 

10,000 
 

- 10,000 

57. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
อุปโภค บรโิภค ของอบต. 

10,000 
 

- 10,000 

58. โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/
ตําบล เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

10,000 - 10,000 

59. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

80,000 - 80,000 

60. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน                 
และสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

50,000 - 50,000 

61. โครงการสงเสริมความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีสวน
รวมของประชาชน 

30,000 - 30,000 

62. โครงการจัดทําแผนชุมชน 
 

5,000 - 5,000 
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63. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา  
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

80,000 - 80,000 

64. โครงการรณรงคและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

5,000 4,606 394 

65. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

30,000 - 30,000 

66. โครงการรณรงคและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

5,000 - 5,000 

67. โครงการรณรงคอบรมสรางความปลอดภัย
ในการขับข่ียานพาหนะในชุมชน 

15,000 - 15,000 

68. โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับอัคคีภัย 
แกประชาชน 

15,000 10,980 4,020 

69. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง 
 

10,000 - 10,000 

70. โครงการรณรงค ลด ละเลิก การเผา       
ตอซังขาว ออย และขยะมูลฝอย 

10,000 - 10,000 

71. โครงการรักษน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 
 

20,000  - 20,000 

72. โครงการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ี 
ตําบลหนองตะไก 

20,000  - 20,000 

73. จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว
(สํานักงานปลัด) 

12,000 
 

- 12,000 
 

74. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
จํานวน 1 เครื่อง (สํานักงานปลัด) 

23,000  - 23,000 

75. จัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 3–6 จํานวน 4 ตัว 
(สํานักงานปลัด) 

14,000 - 14,000 

76. จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู  
(กองคลัง) 

10,000 - 10,000 

77. จัดซ้ือเครื่องเครื่องปรับอากาศ                                 
แบบแยกสวน จาํนวน 1 เครื่อง 
(กองการศึกษาฯ) 

42,300 
 

- 42,300 
 

78. จัดซ้ือโตะพับหนาเมลามีนสีขาว                         
จํานวน 6 ตัว (กองการศึกษาฯ) 

9,000 
 

- 9,000 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

79. จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
(กองสาธารณสุขฯ) 

 9,000 
 

- 9,000 

80. จัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 3–6 จํานวน 2 ตัว 
(กองสาธารณสุขฯ) 

7,000 - 7,000 

81. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง                       
(สํานักงานปลัด) 

17,000 
 

-   17,000 

82. จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง (สํานักงานปลัด) 

5,200 
 

-   5,200 
 

83. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง                       
(กองคลัง) 

17,000 
 

- 17,000 
 

84. จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

2,600 
 

- 2,600 
 

85. จัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง                       
(กองสวัสดิการสังคม) 

16,000 
 

- 16,000 
 

86. จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction                       
ชนิดเลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง  
(กองสวัสดิการสังคม) 

15,000 - 15,000 

87. จัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ                     
ขนาด 2 กอก จํานวน 2 เครื่อง                      
จํานวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) 

35,200 - 35,200 

88. จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา 
จํานวน 1 คัน (สํานักงานปลัด) 

2,500,000 - 2,500,000 

89. จัดซ้ือสวานโรตารี่ 3 ระบบ                                   
จํานวน 1 เครื่อง (กองชาง) 

8,990 กอหนี้ผูกพัน 
จํานวน    
4,185 

4,805 

90. จัดซ้ือปมบาดาล 2HP 250V  
จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด) 

30,000 - 30,000 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
  (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4)                                                     

งบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                      

จํานวน  4  โครงการ  งบประมาณ  1,124,100.-  บาท                                                                            

(-หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหม่ืนส่ีพันหนึ่งรอยบาทถวน-)                                                                                   

ขอมูล ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 

ท่ี โครงการ 
งบจายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

วันท่ีลงนาม

สัญญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

(วัน) 

เบิกจาย 

(บาท) 

1. ปรับปรุงถนน                            
ลงหินคลุก สายศาล               
ปูตา – สามแยกไร        
นายเหรียญ เพ็ชรออน                    
หมูท่ี 5 บานยอกขาม 

 

      470,000 440,000  

 

 24  ม.ีค. 64  60  -               

2. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก สายนา                
นางสวอง กรุงละ –     
นานางนํ้าคาง เช้ือนนท                          
หมูท่ี 10                         
บานพูนทรัพย 
 

      211,000 อยูระหวางประกาศเชิญชวน 

3. ปรับปรุงถนน                                 
ลงหินคลุก สายไรนาย
เลื่อน สรางกลาง – ไร                   
นายเย็น สรางกลาง 
หมูท่ี 1                                   
บานหนองตะไก 
 

   194,000 อยูระหวางเรียกใหมาทําสัญญาจาง  

4. ปรับปรุงถนน                               
ลงหินคลุก สายปาไผ
ดอนตูม – นานายจาก 
นวมโคกสูง หมูท่ี 3 
บานหนองตะไก 
 

   249,100 อยูระหวางเรียกใหมาทําสัญญาจาง 
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