
รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๑ – ๑๑ ๓๐๐,๐๐๐ 

 
 /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ........... โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑   โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ........... โครงการ 

รวม  จำนวน  ๑ โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๒ โครงการปรับปรุงภูมินิทัศน์ที่ สาธารณะ/ 

สวนสาธารณะหมู่บ้านเขตตำบลโนนเพ็ด 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
 /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน      ๒   โครงการ 

  

 

 

 

 



รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ 

เส้นบ้านหนองบัวนาค-บ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๖ และสมาชิกสภาอบต. 
ม.๑ เสนอ) 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

 /  

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองแปน 
ต.หนองแวงโศกพระถึงลำห้วยแอก(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๒ 
หน้าที่ ๖) 

๓๙๗,๕๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒  โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๔    โครงการ 

 



รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านหนองบัวนาค 

หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านหนองโน ต.วังไม้แดง (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๙ 
และสมาชิกสภาอบต. ม.๑ เสนอ) 

๒๙๓,๔๐๐ 
 

 /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑  โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๕    โครงการ 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนน 

คสล. เส้นหน้าอนามัย หมู่ที่ 
๒(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๑๐๓ 
และสมาชิกสภาอบต. ม.๒ เสนอ) 

๓๐๕,๕๐๐ 
 

 /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑  โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๖    โครงการ 

 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๗ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 

เส้นสระประปาบ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ 
๒ ไปบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ 
(เส้นโศกอีหว่ึง) (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ลำดับที่ 
๑ หน้าที่ ๙ และครั้งที่ ๑ 
พ.ศ.๒๕๖๒ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๔ 
และสมาชิกสภาอบต. ม.๒ เสนอ) 

๒๓๗,๐๐๐ 
 

 /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑  โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๗    โครงการ 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 



 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๘ โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก 

จากหนองหมู หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๙ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๔๙ หน้าที่ ๑๒๓ และสมาชิกสภาอบต. 
ม.๒ เสนอ) 

๔๔๒,๘๖๐ 
 

/   

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
เส้นหน้าวัดไปบ้านนายทองสาย พิเศษ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๒๖) 

๒๓๘,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน     ๑ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๙    โครงการ 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 



 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศตะวันตก-

นาพ่อสมาน หมู่ที่ ๓ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๑ 
หน้าที่ ๑๐) 

๓๕๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๑๐  โครงการ 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ถึง 

หมู่ที่ ๙ (ท่ีมาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ลำดับที่ ๘ หน้าที่ ๙) 

๒๗๕,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๑๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เส้นบ้านนางโสภา-บ้านนานอำนาจ  หมู่ที่ 
๔  (สมาชิกสภาอบต. ม.๔ เสนอ) 

๒๑๖,๐๐๐  /  

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสมบัติ ปุราทะกา ไป 
บ่อขยะ หมู่ที่ ๔ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๑๔ 
และสมาชิกสภาอบต.เสนอ) 

๒๑๖,๐๐๐  / 
 

 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายสง่า ไปบ้านนางบุญเลิศ 
ผ่องแผ้ว หมู่ที่ ๔ (ที่มาสมาชิกอบต. ม.๔ 
เสนอ) 

๒๑๖,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๓    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 



รวม  จำนวน     ๑๔  โครงการ 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๑๕ โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก 

หมู่ที่ ๔ ไปหันห้วยทราย 
ต.หันห้วยทราย(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๖ หน้าที่ ๑๑๙ 
และสมาชิกสภาอบต. เสนอ) 

๗๑๑,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๑๕  โครงการ 

 

 



 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๑๖ โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๔ 

จากสามแยกนานายบัวศรีไปนานายอุดม 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕๓ หน้าที่ ๑๒๔ 
และสมาชิกสภาอบต. ม.๓ เสนอ) 

๗๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๑๖ โครงการ 

 



 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ 

ซอยบ้านนายวันดี-บ้านนายผล 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๔ 
หน้าที่ ๑๒) 

๒๑๔,๑๐๐  /  

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน 
คสล.เดิม ไปโนนหลวงปู่ดำ หมู่ที่ ๕ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๕ 
หน้าที่ ๑๒) 

๒๑๔,๑๐๐  / 
 

 

 



๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๑๘โครงการ 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ 

เส้นสหกรณ์ไปบ้านนางเหง่า 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๐๖ 
และสมาชิกสภาอบต. ม.๕ เสนอ) 

๙๑,๒๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 



รวม  จำนวน     ๑๙ โครงการ 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๒๐ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหลวงปู่ดำไปกุดผักหนาม 

หมู่ที่ ๕ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ลำดับท่ี 
๓๘ หน้าที่ ๑๑๙ และผู้ใหญ่บ้าน เสนอ) 

๙๔๘,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๒๐ โครงการ 

 



 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๒๑ โครงการสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชาญชัย 

หมู่ที่ ๖ 
ไปวัดอมตะธรรมมาราม(ต่อจากเส้นเดิม)(ที่มาจาก 
ส.อบต. ม.๖ เสนอ) 

๒๓๘,๐๐๐  /  

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายศิวะกรไปสระสี่เหลี่ยม หม่ที่ ๖ 
(สมาชิกสภาอบต. ม.๖ เสนอ) 

๑๖๕,๘๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 



รวม  จำนวน     ๒๒ โครงการ 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๒๓ โครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ 

บ้านผู้ใหญ่บ้านไปศาลปู่ตา 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๘ หน้าที่ ๑๑๐) 

๓๗๘,๕๘๐  /  

๒๔ โครงการถนนหินคลุกเส้นสามแยกกกอีหมัน 
หมู่ที่ ๖ ไปวัดป่าอมตะธรรมมาราม 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๔๐ หน้าที่ ๑๒๐) 

๑๒๓,๙๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 



๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๒๔  โครงการ 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมา
ณ 

ดำเนินการแล้
ว 

ยังไม่ดำเนินกา
ร 

อยู่ระหว่างดำเนินกา
ร 

๒๕ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกจากบ้านนายประสิทธิถึงสามแยกกกอีห
มัน หมู่ที่ ๖ (ที่มาสมาชิกสภาอบต. ม. ๖) 

๗๙,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๒๕  โครงการ 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๒๖ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากเส้นโนนวัดไปสระหนองระเริง 

หมู่ที่ ๖ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ 
ลำดับที่ ๒๘ หน้าที่ ๑๙) 

๑๙๗,๕๐๐ 
 

 /  

๒๗ โครงการสร้างถนนดินจากบา้นแม่อุทัยถึงสระหนองสระพัง หมู่ที่ ๖ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ลำดับที่ ๒๙ 
หน้าที่ ๑๙) 

๑๒๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 



รวม  จำนวน     ๒๗  โครงการ 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๒๘ โครงการสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุกเส้นนานางสยาม 

ถึงนานางแต้ม หมู่ที่ ๗ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕๙ หน้าที่ ๑๒๖) 

๒๐๕,๐๐๐ /   

๒๙ โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ 
ทิศตะวันออกบ้านไปโคกป่าช้า 

๑๙๗,๕๐๐ /   

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน     ๒   โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน    ๒๙ โครงการ 

 



 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๓๐ โครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ 

เส้นโรงสีข้าวไปโรงเรียน(ต่อจากเส้นเดิม 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๐ หน้าที่ ๑๑๑ และ 
ส.อบต.ม.๘เสนอ) 

๓๘๒,๐๐๐  /  

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นถนนดำถึงวัดป่าหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ 
(สมาชิกสภาอบต. ม.๘ เสนอ) 

๖๔๘,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๓๑ โครงการ 



 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมา
ณ 

ดำเนินการแล้
ว 

ยังไม่ดำเนินกา
ร 

อยู่ระหว่างดำเนินก
าร 

๓๒ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก 
เส้นนานางหว่องไปนานายพรม(ต่อจากเส้นเดิม) หมู่ที่ ๘  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๖๒ หน้าที่ ๑๒๗) 

๒๗๘,๒๐๐  /  

๓๓ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจากเส้นทิศเหนือของหมู่บ้านไปสำนักสง
ฆ์(เก่า) หมู่ที่ ๘ (สาชิกสภาอบต. ม.๘ เสนอ) 

๓๑๖,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๓๓  โครงการ 



รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๓๔ โครงการสร้างถนน คสล. 

เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ(ต่อจากเส้นเดิม) 
หมู่ที่ ๙ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๑ หน้าที่ ๑๑๑ ครั้งท่ี ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๑๓  และ 
ส.อบต.ม.๙ เสนอ) 

๒๗๐,๐๐๐ /   

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 
จากหน้าโรงเรียนหนองห่างถึงหนองคอกควาย 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๒๓ หน้าที่ ๑๑๒ และ ส.อบต.ม.๙ 
เสนอ) 

๒๗๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน     ๑    โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๓๕  โครงการ 



รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๓๖ โครงการสร้างถนน คสล. จากบ้านกุดฆ้องวงค์ 

หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ 
(ส้นบ้านเตยกระโตน-บ้านหนองบัวนาค) 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๒๗ หน้าท่ี ๑๑๔) 

๖๔๘,๐๐๐ /   

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า 
รร.หนองบัวนาค/บ้านกุดฆ้องวงค์ หมู่ที่ ๑๐ 
ไปบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด จ.ขอนแกน่  
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯคร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ 
๓๖ หน้าท่ี ๒๒ และสมาชิกสภาอบต.ม.๑๐ 
เสนอ)  

๖๔๘,๐๐๐  /  

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนางจนัทร์เพ็ญ(ต่อเส้นเดิม) 
ไปสระกุดฆ้องวงค์/ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
คร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๒ หน้าท่ี ๒๗) 

๒๑๔,๑๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน     ๑    โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 



รวม  จำนวน     ๓๘ โครงการ 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๓๙ โครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ 

เส้นรอบสระหนองม่วง(บ้านนายสุวิทย์ 
ศรีคง) (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๙ หน้าที่ 
๑๑๕ และนายกอบต.เสนอ) 

๓๙๗,๔๐๐ /   

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน     ๑    โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๓๙  โครงการ 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๔๐ โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน 

อบต.โนนเพ็ด 
๗๑๒,๕๓๓  /  

๔๑ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะเคียนถึงวังมะนาว 
หมู่ที่ ๑  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๒๕ หน้าที่ ๑๓๕ และสมาชิกสภาอบต.ม.๑ 
เสนอ)  

๔๘๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๔๑ โครงการ 

 

 

 



 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๔๒ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

ข้ามลำห้วยทราย หมู่ที่ ๒ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๖๐ หน้าที่ ๑๑๔ 
และสมาชิกสภาอบต.ม.๒ เสนอ) 

๒๕๐,๐๐๐  /  

๔๓ โครงการก่อสร้างยกระดับฝายน้ำล้นดอนปู่ตา 
หมู่ที่ ๒  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๖ 
และสมาชิกสภาอบต.ม.๒ เสนอ)  

๘๒,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๔๓ โครงการ 



 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๔๔ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำนาแม่ลุน หมู่ที่ ๓ 

(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๒๙ หน้าที่ ๑๓๗ และสมาชิกสภาอบต.ม.๓ 
เสนอ) 

๑๐๐,๐๐๐  /  

๔๕ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสานสระสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ ๖  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๐ หน้าที่ ๑๓๘ 
และสมาชิกสภาอบต.ม.๖ เสนอ)  

๔๙๕,๐๐๐  /  

๔๖ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองโศกเซือก หมู่ที่ ๘  
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๓๓ หน้าที่ ๑๓๘ และสมาชิกสภาอบต.ม.๘ 
เสนอ) 

๑๙๐,๐๐๐  /  

 



๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๓    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๔๖  โครงการ 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๔๗ โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปารอบหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๓ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๒ 
หน้าที่ ๑๑ และสมาชิกสภาอบต.ม.๓ เสนอ) 

๓๔๘,๗๐๐  /  

๔๘ โครงการซอ่มแซมบ่อบาดาลและเป่าบ่อบาดาล 
หมู่ที่ ๓  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๓๓)  

๗๐,๐๐๐  /  

๔๙ โครงการขุดบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๔  
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๔ หน้าที่ ๑๒๕ 
และสมาชิกสภาอบต.ม.๔ เสนอ) 

๖๑,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 



๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๓    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๔๙  โครงการ 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๕๐ โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๕ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ลำดับที่ ๖๒ หน้าที่ ๑๔๔และผญบ.ม.๕ 
เสนอ) 

๔๕๐,๐๐๐  /  

๕๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗  
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ลำดับที่ ๒๒ หน้าที่ ๑๓๔ 
และสมาชิกสภาอบต.ม.๗ เสนอ)  

๒๐๐,๐๐๐  /  

๕๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๘(สมาชิกสภาอบต.ม.๘ เสนอ) 

๑๕๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๓    โครงการ 



๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๕๒  โครงการ 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๕๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหนองทุ่งมน หมู่ที่ 

๑๑ 
 

๑๐๐,๐๐๐  /  

๕๔ โครงการวางท่อน้ำประปารบหนองทุ่งมน หมู่ที่ 
๑,๑๐,๑๑  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๗)  

๒๗๓,๙๐๐  /  

๕๕ โครงการทำรั้วลวดหนามรอบถังประปาสระหนองทุ่งมน 
หมู่ที่ ๑๑ 

๔๗๖,๙๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๓    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๕๕ โครงการ 

 



 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๕๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด 

คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ 
ฝั่งเส้นกลางบ้านจากร้านค้าสหกรณ์ถึงบ้านนายอารี  
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

๘๗๓,๖๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๕๖  โครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๕๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๓๒)  

๓๖๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๕๗  โครงการ 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมา
ณ 

ดำเนินการแล้
ว 

ยังไม่ดำเนินกา
ร 

อยู่ระหว่างดำเนินกา
ร 

๕๘ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้านฯ ๑๕๐,๐๐๐  /  
๕๙ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินท

รีย ์
๒๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๕๙  โครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๖๐ โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ระดับตำบล ๒๐,๐๐๐  /  
๖๑ โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
๒๐,๐๐๐  /  

๖๒ โครงการสนับสนุนอาชีพครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ. 

๒๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๓    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๖๒  โครงการ 

 

 

 



รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๖๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพร้อมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ๑๐๐,๐๐๐  /  
๖๔ โครงการจัดตั้งศูนย์ผสมเทียมโค กระบือ ตำบลโนนเพ็ด ๗๐,๐๐๐  /  
๖๕ อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพและจัดอบรมกลุ่ม หมู่ที่ ๑-๑๑ ๒๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๓    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๖๕  โครงการ 

 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๖๖ โครงการอบรมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนเพ็ด ๒๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๖๖ โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๖๗ โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ ๓๐,๐๐๐  /  
๖๘ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด ๒๐๐,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๖๘ โครงการ 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๖๙ โครงการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ ๓๐,๐๐๐  /  
๗๐ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ๑๐๐,๐๐๐  /  



วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
โรคปากเปื่อย ยาฉีดคุมกำเนิด 
ทรายอะเบท สารเคมีพ่นยุง ฯลฯ 

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๗๐ โครงการ 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๗๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า 
๕๐,๐๐๐  /  



๗๒ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 

๑๕,๐๐๐  /  

 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๒    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๗๒ โครงการ 

 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๗๓ อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๒๒๐,๐๐๐  /  



 
 

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนนิการแล้ว  จำนวน ............ โครงการ 

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน     ๑    โครงการ 

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน ............ โครงการ 

รวม  จำนวน     ๗๓ โครงการ 

 


