


 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภ ู

1.สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 เทศบาลตำบลนาด่าน ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

1. - - - - - - - - 

 
 

 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลนา
ด่าน 

15,000.00    0.00 15,000.00  

2. โครงการทำแนวกั้นไฟเพื่อ
ป้องกันไฟป่า  

29,700.00    0.00 29,700.00  

3. โครงการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

10,000.00    0.00 10,000.00  

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
พระบรมราชกุมาร ี  

10,000    0.00 10,000.00  

 

 



3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภานในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สาย
ถนนลาดยาง-ศาลา
ประชาคมหลังเดมิ 

214,000.00    214,000.00 0.00  

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
สายหน้าศาลาประชาคม
หมู่บ้าน   

70,000.00     70,000.00 0.00  

3. โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 
สายแยกศาลาประชาคม-
วัดศิริทรงธรรม 
  

180,000.00     180,000.00 0.00  

4. โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6  
สายศาลาประชาคมไปโนน
หินแห่   

319,000.00     319,000.00 0.00  

 
 
 



3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

5. โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 สาย
หนองบัวงามไปลำห้วยแคน
   

250,000.00     250,000.00 0.00  

6. โครงการขยายถนน คสล. 
หมู่ที่ 2  สายถนนลาดยาง
ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน
   

71,000.00 
  

   71,000.00 0.00  

7. โครงการขยายถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 สายแยกศาลา
ประชาคมหมู่บ้านไป
โรงเรียน   

179,000.00     179,000.00 0.00  

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 
สายแยกโรงน้ำไปลำห้วย
แคน   

90,000.00     0.00 90,000.00  

 
 
 
 



3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 
สายหนองบัวน้อยไปภูพาน
   

30,000.00 
  

   0.00 30,000.00  

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 
สายบ้านทุ่งสว่าง-ลำห้วย
ส้มป่อย  
   

250,000.00 
   

   250,000.00 0.00  

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหิาคลุก หมู่ที่ 1 
สายแยกบ้านผือไปลำห้วย
แคน  
  

90,000.00     0.00 90,000.00  

12. โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 1 สายบ้านนา
ด่านไปภูพาน 
   

70,000.00     0.00 70,000.00  

 
 
 



 
 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

13. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3,10 สายบ้านกุดฮูไป
โนนสังทอง 
  
  

594,000.00 
   

   0.00 594,000.00  

14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ภายในเขต
พื้นที่ตำบลนาด่าน 
  

235,000.00 
   

   0.00 235,000.00  

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในตำบลนา
ด่าน   

200,000.00     199,600.00 400.00  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

16. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  
   

437,000.00     0.00 437,000.00  

17. อุดหนุนกิจกรรมสำนักงาน
กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภ ู

30,000.00 
   

   0.00 30,000.00  

18. โครงการจดัทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน
เทศบาลตำบลนาด่าน
  
  

150,000.00     0.00 90,000.00  

19. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
   

84,640.00     57,4200.00 27,220,.00  



 
 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

20. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

84,640.00 
  

   46,220.00 38,440.00  

21. อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

40,000.00 
   

   0.00 40,000.00  

22. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
  
  

123,170.00     0.00 123,170.00   

23. โครงการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูในสังกัด 
   

90,000.00     0.00 90,000.00  

 
 
 
 



 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

24. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

292,400.00 
  

   0.00 292,400.00   

25. โครงการสนับสนุน
โครงการค่าอาหาร
กลางวัน 

842,800.00 
   

   359,100.00 633,700.00  

26. ค่าอาหารเสรมิ (นม)
  
  

1,528,970.00
  

   918,184.02 531,908.86  

27. อุดหนุนส่วนราชการ 2,440,000.00
  

   1,268,500.00 1,521,500,000.00  

28. โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ เช่น การ
ป้องกันและระงับโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(โควิด-19) และป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

80,000.00    0.00 80,000.00  

 
 



 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

29. เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

302,500.00 
  

   0.00 302,500.00  

30. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

50,000.00 
   

   0.00 50,000.00  

31. โครงการ จดัประชุม
ประชาคมเพื่อจดัทำชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
  
  

15,000.00     0.00 15,000.00  

32. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

20,000.00     0.00 20,000.00  

 



 
3. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

33. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,098,600.00
   

   5,183,500.00 4,233,200.00  

34. เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,367,200.00
  
  

   1,241,200.00 1,942,200.00  

35. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  
  

228,000.00     87,500.00 123,500.00  

 
 
 
 
 
 
 



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนตำบลนาด่าน 

50,000.00    0.00 50,000.00  

2. โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีวันออกพรรษา 
เยาวชนตำบลนาด่านตา้นยา
เสพติด 

40,000.00    0.00 40,000.00  

3. โครงการสนับสนุนการจัด
ประเพณีบุญข้าวจี ่
   

50,000.00    0.00 50,000.00  

4. โครงการสนับสนุนการจัด
งานสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
  

50,000.00    0.00 ถ0,000.00  

5. โครงการจดักิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว ฯ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพร
รา ประจำป ี

30,000    0.00 30,000.00  

 



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

6. โครงการจดังานประเพณี  
รดน้ำดำหัวผูสู้งอาย ุ

40,000.00 
  

   0.00 40,000.00  

7. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนตำบลนาด่าน 

50,000.00 
  

   0.00 80,000.00  

8. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ   

20,000.00     0.00 20,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

รอบการรายงาน  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 

1. โครงการอบรมพัฒนาองค์กร 
(OD) เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ในการทำงาน  และพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 
ประจำปี 2565 เทศบาล
ตำบลนาด่าน 
  

80,000.00 
  

   80,000.00  0.00  

 
 
2. สรุปภาพร่วมผลการดำเนินงาน 

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2564 - มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลนาด่าน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ/กิจกรรม และไม่สามารถ
ดำเนินโครงการได้ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ โครงการ / กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 COVID-19  
 
3. ปัญหา และอุปสรรค 

 3.1...........................................................................................................  
 3.2................................................................................ ........................... 


