
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการ
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

๑ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานบ้าน
ระสีสันต์  หมู่ 2 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  435,๐๐๐      

๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ถนนอำปึล-โคก
ชูง) หมู่ 3 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  472,๐๐๐      

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.    (กระทม – 
โคกจรอก) หมู่ 8 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  355,๐๐๐      

๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างโรงเรียน-
วัดป่าพนมกรอน) หมู่ ๑2 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  498,๐๐๐      

๕ 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยกาบเจ็น-
โคกชูง) หมู่ ๑7 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  492,๐๐๐      

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโคกกลาง) 
หมู่ ๑0 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  476,๐๐๐      

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโคกโชค5) 
หมู่ 18 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  232,๐๐๐      

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยต้นโพธิ์-
ไทรทาบ) หมู่ 6 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  410,000      

9 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยต้นโพธิ์-โรง
หีบ) หมู่ 11 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  473,๐๐๐      

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตาทอง) 
หมู่ 11 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  69,๐๐๐      



๑1 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทรัพย์
เพ่ิมพูน-คุ้มโคกกาบเจ็น) หมู่ ๑7 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  482,๐๐๐      

๑2 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทศิ
ตะวันตกวดั) หมู่ 3 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  498,๐๐๐      

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยน้องเมีย-
หนองนาสาม)หมู่ 19 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  492,๐๐๐      

๑4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโนงโคลด) 
หมู่ 14 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  498,๐๐๐      

๑5 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยมิตรภาพ) 
หมู่ 7 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  81,๐๐๐      

๑6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยยายเก๊ิด) 
หมู่ 18 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  127,๐๐๐      

๑7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยร่วมใจ
พัฒนา) หมู่ ๑6 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  472,๐๐๐      

๑8 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยละหุ่ง 4) 
หมู่ 4 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  104,๐๐๐      

๑9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยเลิศรังสรร) 
หมู่ ๑7 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  ๔6,๐๐๐      

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศิลาทรัพย์) 
หมู่ 15 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  472,๐๐๐      

๒1 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองตระ
แสงใต้) หมู่ 18 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  ๔9๘,๐๐๐      

๒2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองใหญ่ 
2) หมู่ ๑1 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  410,๐๐๐      

๒3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองใหญ่ 
3) หมู่ 11 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  207,๐๐๐      

๒4 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตะวันตก
หมู่บ้านไปวัดป่าพนมกรอน) หมู่ 5 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  498,๐๐๐      

๒5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(แยกตาแย้ม-
โคกทม) หมู่ 2 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  498,๐๐๐      

๒6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(เส้นบุฤาษี) หมู่ ๑0 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  48๙,๐๐๐      



๒7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(เส้นสวายทาบ -ทมอกระเพอ ) หมู่ 10 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  489,๐๐๐      

๒8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หนองปันรัว-
โคกสะอาด) หมู่ 8 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  498,๐๐๐      

๒9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หน้าประปา
หมู่บ้าน) หมู่ 1 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  498,๐๐๐      

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ไหล่ทางภายในหมู่บ้าน(ระสีสันต์ –กระยูง) 
หมู่ 2 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  480,๐๐๐      

๓1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมบ้านปอยตะแบง หมู่ 13 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  223,๐๐๐      

๓2 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นา
บัว หมู่ ๑ 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  493,๐๐๐      

๓3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.นาบัว  

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  357,๐๐๐      

๓4 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน 
บ้านตังกอ หมู่ ๑4 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  499,๐๐๐      

๓5 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วย
แชมเปญและเจาะบาดาล หมู่ 4 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  ๔๙9,00๐      

๓6 โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ 2 กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  281,๐๐๐      

๓7 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอน               
กรีต(ซอยบ่อสงวน) หมู่ ๖ 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  494,๐๐๐      

๓8 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติก  
คอนกรีต (ซอยรวมใจพัฒนา) หมู่ ๑3 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  25๗,๐๐๐      

๓9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันลำห้วย หมู่ 7 กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  8๗,๐๐๐      

40 โครงการปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหิน
คลุก(หลังบ้านครูสุขุม)หมู่ 14 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  151,000      

41 โครงการปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหิน
คลุก(ถนนทิศใต้หมู่บ้าน)หมู่ 3 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  202,000      



42 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
(ใกล้ประปาโคกกระดาน)  หมู่ 2 

กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  13,000      

43 โครงการจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง ต.ค.62 - ก.ย.63  8,000 8,000     
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการเกษตรอินทรีย์ 
 2.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการ
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  400,000      

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการ
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  ๓๐,๐๐๐ 15,000     

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  66,22๐ 
 

     

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  46,2๐๐ 
 

     

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  261,8๐๐ 
 

     

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 

กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  30,8๐๐ 
 

     

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  30,8๐๐ 
 

     



7 โครงการอาหารกลางวัน ศพด. กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  754,6๐๐      

8 อาหารเสริม (นม)  กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  ๑,891,26๐      

9 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการของ 
อปท. 

กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  240,000      

10 โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  3,332,000      

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม 
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  ๒๓๐,๐๐๐      

๒ โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  ๒๕๐,๐๐๐       

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม 
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  35,000      

๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  100,000       

3  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  55,000      

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  68,790      



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม 
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  ๒๕๐,๐๐๐      

2 โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  70,000      

3 โครงการงานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  300,000 121,680     

4 โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  50,000      

5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  20,000      

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ ต.ค.62 - ก.ย.63  65,000      

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  100,000      

 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 
 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  ๕๐,๐๐๐ 4,142     

2 โครงการฝึกอบรม อปพร. สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  ๑๐๐,๐๐๐      

๓ โครงการพัฒนาบทบาทสตรี. สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  ๒๐๐,๐๐๐      

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 

สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  50,000      

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  50,000      

6 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  100,000      

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  100,000      

 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาองค์กร 
 7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 

ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  ๓๐,๐๐๐      

2 โครงการฝึกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  ๕๐๐,๐๐๐ 189,450     

3 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  380,000      

4 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  10,400      

5 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน  สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  9,100      

6 โครงการจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  2,600 2,600     

7 โครงการจัดซ้ือเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ สำนักปลัด ต.ค.62 - ก.ย.63  5,600      

8 โครงการจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง ต.ค.62 - ก.ย.63  8,900 8,900     

 
 
 
 


