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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  รอบ  6  เดือน  (1  ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564) 

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานดานเคหะและชุมชุน 

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตาม

แผนดําเนินงาน 
ดําเนิน
การจริง 

งบอนุมัติ จายจริง แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

1 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
กระทม  (ซอยหนองปนรัว - บานโคก
สะอาด  หมู  8 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

2 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานกระยูง  
ซอยขางศาลา  หมู  3 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  499,900      

3 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานกระยูง  
ซอยทิศตะวันตกวัด  หมู  3 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

4 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานกระยูง  
ซอยอําปล - โคกซูง  หมู  3 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

5 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานโคก
สะอาด  ซอยรมเย็น  หมู  16 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

6 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานโคก
สะอาด  ซอยรวมใจ  หมู  16 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  182,540      

7 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานโคก
สะอาด  ถนนจบกพัฒนา  หมู  16 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      
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8 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานโคก
สะอาด  ถนนรวมใจพัฒนา  หมู  16 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

9 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานโดนโอก
คุมโคกกลาง - บานโคกสะอาด  หมู  10 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      

10 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานโดนโอก
ซอยโรงนม  หมู  10 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  250,800      

11 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานโดนโอก
ซอยสวายทาบ - โคกทมอกระเพอ  หมู  
10 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  496,910      

12 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานตรม  
ซอยขางวัดไตรแสงธรรม  หมู  7 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  498,270      

13 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานตระงอล  
ซอยศรีไผท  1  หมู  9 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  294,490      

14 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานตังกอ  
ซอยกลางหมูบาน  หมู  14 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  74,700      

15 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานตังกอ  
ซอยตังกอ - ปาชา  หมู  14 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

16 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานตังกอ  
ซอยถนนรอบคันหนอง  หมู  14 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  391,300      

17 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานไทรทาบ  
ซอยกาบเจ็น - โคกซูง  หมู  17 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

18 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานไทรทาบ  
ซอยหนองโสน  หมู  17 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  403,590      

19 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานนาสาม  
ซอยทํานบพระ  หมู  6 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      
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20 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานนาสาม  
ซอยบอสงวน - ซอยขางอนามัย  หมู  6 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  138,710      

21 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานนาสาม  
ซอยปาชา - สํานักสงฆ  หมู  6 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  482,260      

22 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานนาเสือก  
ซอยนาเสือกพัฒนา  1  หมู  5 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  31,300      

23 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานนาเสือก  
ซอยพัฒนาสามัคคี  3  หมู  5 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  185,500      

24 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานนาเสือก  
วัดปาพนมกรอลไปบานปะปูล  หมู  5 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      

25 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานปอย
ตะแบง  ซอยราษพัฒนา  หมู  13 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      

26 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานปะปูล  
ซอยขางโรงเรียนนาเสือกไปวัดปาพนม
กรอล  หมู  12 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      

27 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานปะปูล  
ซอยหลังวัด  หมู  12 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      

28 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานระสีสันต  
ซอยตาแยม - โคกทม  หมู  2 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

29 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานละหุง  
ซอยตายอง  หมู  4 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  327,900      

30 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานละหุง  
ซอยละหุง  1  หมู  4 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  491,520      

31 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานสระบัว  
ซอยหนองตระแสงใต  หมู  18 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      
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32 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานสระบัว  
ซอยหนองตระแสงเหนือ  หมู  18 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  287,000      

33 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานเสม็ด  
ซอยหนองเมีย - หนองขี้เหล็ก  หมู  19 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      

34 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานเสม็ด  
ซอยหนองเมีย - หนองนาสาม  หมู  19 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  481,550      

35 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานหนองกก  
หนองตนโพธิ์  หมู  11 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,590      

36 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานหนองกก  
ซอยหนองใหญ  2  หมู  11 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  481,550      

37 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานหนอง
กระทม  คุมโคกกรวดซอยรอบนอก
หมูบาน  หมู  15 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  488,900      

38 โครงการกอสรางถนน  คสล.บานหนอง
กระทม  (หนองกระทม – โคกสะอาด)  
หมู  15 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  463,310      

39 โครงการกอสรางถนนเดิม  over – lay  
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  บานตรม  หมู  
7 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  497,820      

40 โครงการกอสรางถนนเดิม  over – lay  
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  บานระสีสันต  
หมู  2 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  495,070      

41 โครงการกอสรางเทลาน  คสล.หนาศาลา
หมูบานนาบัว  หมู  1 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  306,000      
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42 โครงการกอสรางปรับปรุงศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑ  OTOP  บานกระทม  หมู  8 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  295,530      

43 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหลก็  บานปอยตระแบง  หมู  13 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  496,810      

44 โครงการกอสรางลาน  คสล.อเนกประสงค
บานปอยตะแบง  หมู  8 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  295,780      

45 โครงการกอสรางลาน  คสล.อเนกประสงค
บานปอยตะแบง  หมู  13 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  329,800      

46 โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ํารูปทรงถวย
แชมเปญ  บานละหุง  หมู  4 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  370,290      

47 โครงการขุดลอกลําหวยกะนัง  บานระสี
สันต  หมู  2 

กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  485,150      

48 โครงการขุดลอกลําหวยบานนาบัว  หมู  1 กองชาง ต.ค.63 - ก.ย.64  495,770      
 

ยุทธศาสตรที่  2  ดานการเกษตรอินทรีย 
2.1  แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตาม

แผนดําเนินงาน 
ดําเนิน
การจริง 

งบอนุมัติ จายจริง แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

1 
 

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  400,000      
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1  แผนการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตาม

แผนดําเนินงาน 
ดําเนิน
การจริง 

งบอนุมัติ จาย
จริง 

แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ไมได
ดําเนิน 
การ 

1 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค.64  30,000    /  

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  62,780   /   

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาเครื่องแบบนักเรยีน)  

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  43,800   /   

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาจัดการเรียนการสอน) 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  248,200   /   

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาหนังสือเรียน) 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  29,200   /   

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาอุปกรณการเรียน) 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  29,200   /   

7 โครงการอาหารกลางวัน  ศพด. กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  715,400   /   

8 อาหารเสริม  (นม) กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  1,849,070   /   
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9 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการ
ของ  อปท. 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  240,000   /   

10 โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  3,276,000   /   

 
 
ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตาม

แผนดําเนินงาน 
ดําเนิน
การจริง 

งบอนุมัติ จาย
จริง 

แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ไมได
ดําเนิน 
การ 

1 โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  480,000      
ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตาม

แผนดําเนินงาน 
ดําเนิน
การจริง 

งบอนุมัติ จายจริง แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ไมได
ดําเนิน 
การ 

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  35,000      
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2 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
(โรคไขเลือดออก) 

   50,000      

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (โควิท – 
19)   

   50,000      

4 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

   55,000      

5 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย    88,590      
 
 
ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตาม

แผนดําเนินงาน 
ดําเนิน
การจริง 

งบอนุมัติ จายจริง แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ไมได
ดําเนิน 
การ 

1 โครงการแขงขันกีฬาสากลและกีฬา
พ้ืนบาน 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  250,000      

2 โครงการงานประเพณีข้ึนเขาสวาย กอง
การศึกษาฯ 

มี.ค.64  70,000      

3 โครงการงานประเพณีลอยกระทง กอง
การศึกษาฯ 

พ.ย.63  300,000 188,700 /    
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4 โครงการจูงลูกจูงหลานเขาวัด กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  50,000      

5 โครงการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา กอง
การศึกษาฯ 

ก.ค.64  65,000      

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  20,000      

7 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64  200,000      

 
 
 
ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตาม

แผนดําเนินงาน 
ดําเนิน
การจริง 

งบอนุมัติ จาย
จริง 

แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ไมได
ดําเนิน 
การ 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  100,000      
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ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานชุมชนเขมแข็ง 
5.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนิน 
การจริง 

งบอนุมัติ จายจริง แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ไมได
ดําเนิน 
การ 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตทุางถนน สาํนักปลัด ธ.ค.63 - ม.ค.64 
เม.ย.64 

ม.ค.64 50,000 20,754     

2 โครงการฝกอบรม  อปพร. สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  100,000      
3 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  200,000      
4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน 
สํานักปลัด ธ.ค.63 - เม.ย.64  50,000      

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

สํานักปลัด ธ.ค.63 - เม.ย.64  50,000      

6 โครงการปองกันและระงับอัคคีภัย สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  100,000      
7 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัต 
สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  50,000      
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ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1  แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนิน 
การจริง 

งบอนุมัติ จาย
จริง 

แลว
เสร็จ 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ไมได
ดําเนิน 
การ 

1 โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  100,000      

 
 
ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาองคกร 
7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนิน 
การจริง 

งบอนุมัติ จาย
จริง 

แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

1 โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  30,000      
2 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน สํานักปลัด ต.ค.63 - ก.ย.64  600,000                                                                     

                                                                                                             


