
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน 
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 

******************************************* 

   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาด่าน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการเทศบาลตำบลนาด่าน ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลนาด่าน  
   “ยกระดับการศึกษา   พัฒนาสังคม   เพ่ิมผลผลิต   พิชิตความยากจน   เสริมสร้างธรรมชาติ”  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลนาด่าน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้        
      
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แก้ไขปัญหาความยากจน  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นอย่างยังยืน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
ค. การวางแผน           
      เทศบาลตำบลนาด่าน ได้จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
  เทศบาลตำบลนาด่าน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื ่อวันที ่ 28 
ตุลาคม 2564 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  



 
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ทอ้งถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

5 190,000.00 6 690,000.00 10 1,330,000.00 11 1,370,000.00 9 820,000.00 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 

7 450,000.00 7 600,000.00 39 8,702,200.00 22 7,290,000.00 14 2,410,000.00 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน  

96 29,182,500.00 78 29,622,500.00 138 62,636,500.00 147 67,619,100.00 130 79,917,250.00 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

14 995,000.00 14 1,775,000.00 14 1,775,000.00 15 1,805,000.00 15 1,805,000.00 

5. ยทุธศาสตร์ในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชัน่อยา่งย ัง่ยืน 

14 2,550,000.00 13 3,210,000.00 13 2,750,000.00 13 2,750,000.00 13 2,780,000.00 

รวม 136 33,367,500.00 118 35,897,500.00 214 77,193,700.00 208 80,834,100.00 181 87,732,250.00 

 
ง. การจัดทำงบประมาณ 
 ผู้บริหาร เทศบาลตำบลนาด่าน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 44 โครงการ งบประมาณ 20,753,900 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนท้องถิน่ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  - - 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ 4 277,100.00 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถิน่  36 20,431,800.00 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 3 15,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรร์ัปชั่นอย่างยั่งยืน 1 30,000.00 

รวม 44 20,753,900.00 

 

 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลนาด่าน มีดังนี้ 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

โครงการจัดต้ังธนาคารขยะเพื่อ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของ
ชุมชน และลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม  

ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ
ต้ังแต่ต้นทาง 

2.  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

โครงการอบรมพัฒนาองค์กร
(OD) เพื่อสร้างสัมพันธภาพใน
การทำงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 
2565 เทศบาลตำบลนาด่าน 
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลำภู 

137,100.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ 

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

3.  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำ
ห้วยบน ม.6 

70,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ฝายน้ำล้นสามารถกักเก็บ
น้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์น้ำ 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ขนาดสัน
ฝาย 18 เมตร 

4.  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำ
ห้วยส้มป่อย ม.9 

50,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ฝายน้ำล้นสามารถกักเก็บ
น้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์น้ำ 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ขนาด
ความกว้าง 15 เมตร 

5.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 10,148,600.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ  

ผู้สูงอายุในที่รับข้ึนทะเบียนใน
พื้นที่ตำบลนาด่าน 

6.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  3,317,200.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ  

ผู้พิการในที่รับข้ึนทะเบียนใน
พื้นที่ตำบลนาด่าน 

7.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 228,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ  

ผู้ป่วยเอดส์ในที่รับข้ึนทะเบียน
ในพื้นที่ตำบลนาด่าน 

8.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ออกพรรษา เยาวชนตำบลนา
ด่านต้านยาเสพติด 

40,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจาก
ยาเสพติด  

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล
นาด่านและทั่วไปได้ร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

9.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เมรุ วันทุ่งกุญชร ม.1 

148,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้การเดินทางสะดวกและ
ปลอดภัยกับผู้สัญจรไปมามาก
ข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม.  

10.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายป่าปาล์ม ม.
1 

103,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้การเดินทางสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 350 ม. 

11.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายแยกนาด่านไปภูพาน ม.1 

248,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้การเดินทางสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 117 ม. 

12.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแยกลานอ้อย ม.
2 

55,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 800 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4000 
ตร.ม. 



13.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแยกวัดป่า ม.2 

104,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1500 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7500 
ตร.ม. 

14.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายนาพ่อโรจน์ ม.2 

39,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2800 
ตร.ม. 

15.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายแยกลาน
อ้อย ม.2 

296,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรุงปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
5 ม. ยาว 800 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4000 ตร.ม 

16.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

ก่อสร้างสะพานไม้ ข้ามลำห้วย
บน ม. 3 

496,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างสะพานไม้ ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 20 ม. 

17.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายวัดสระปทุม
ทองไปแยกหนองแวง ม.4 

489,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรุงปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 1650 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6600 ตร.ม 

18.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายกุดแข้ ม.4 

72,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 450 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1800 
ตร.ม. 

19.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายลำห้วยฮวก 
ม.5 

140,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้การเดินทางสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 1000 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6000 ตร.ม. 

20.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมหอถังประปา
หมู่บ้าน ม.5 

80,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อการใช้ง่ายได้อย่างสะดวก
และปลอดภัยกับประชาชน 

ซ่อมแซมหอถังประปา โดยถัง
ไฟเบอร์กาส ไม้เนื้อแข็ง 

21.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายโรงไม้ ม.7 

80,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรุงปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 500 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2000 ตร.ม 

22.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก สายหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาด่าน ม.7 

225,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในชุมชนและ
บริเวณถนนและระบายน้ำทิ้ง
จากบ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความ
ยาว 225 ม. 

23.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
วัดป่าภูพานทอง ม.7 

280,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 132 ม.  

24.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายหลังโรงเรียน 
ม.8 

38,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรุงปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 130 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 520 ตร.ม 

25.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังโรงเรียนบ้านนาด่าน ม.
8 

466,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. 

26.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วย
ส้มป่อย ม.8 

496,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก
มากข้ึน 

ก่อสร้างสะพานไม้ ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 20 ม. 

27.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายอ่างเก็บน้ำ 
ม.9 

489,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรุงปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 1650 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6600 ตร.ม 

28.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก สายหอถังประปา
หมู่บ้าน ม.10 

102,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในชุมชนและ
บริเวณถนนและระบายน้ำทิ้ง
จากบ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด
ความยาว 102 ม. 



29.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน สายบ้านแม่ก้าน 
ม.11 

24,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้การเดินทางสะดวก
ปลอดภัย ถนนได้มาตรฐานเพิ่ม
มากข้ึน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 
5 ม. ยาว 120 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

30.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายแยกต้นตาล 
ม.11 

474,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรุงปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 1620 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6400 ตร.ม 

31.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก สายวัดศรีสะอาด 
ม.6 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในชุมชนและ
บริเวณถนนและระบายน้ำทิ้ง
จากบ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด
ความยาว 100 ม. 

32.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก สายหนองแวงไป
ภูพาน ม.5 

280,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง มากข้ึน สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ปรุงปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
6 ม. ยาว 2000 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 12,000 ตร.ม 

33.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โคงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สาย
ถนนลาดยาง-ศาลาประชาคม
หลังเดิม 

214,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรงมั่นคง ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 101 ม. 

34.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 สาย
หน้าศาลาประชาคม 

70,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 36 ม. 

35.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 สาแยก
ศาลาประชาคม-วัดศิริทรงธรรม 

180,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในชุมชน บริ
เวรถนน และระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก ระยะทาง 178 ม. ลง
ท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 
ม. บ่อพัก คสล. ขนาด 
1.00x1.00 ม. 

36.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 สายหนอง
บัวงามไปลำห้วยแคน 

250,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในชุมชน 
บริเวณถนน และระบายน้ำทิ้ง
จากบ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก ระยะทาง 245 ม. ท่อ 
คสล.ขนาด 0.40x1.00 ม. 
บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม. 

37.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการขยายถนน คสล.หมู่ที่ 
2 สาย ถนนลาดยางถึงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

71,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ขยายถนน คสล.ขนาดความ
กว้าง 1.70 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 85 ม. 

38.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการขยายถนน คสล.หมู่ที่ 
2 สายแยกศาลาประชาคม
หมู่บ้านไปโรงเรียน 

179,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 

ขยายเขตถนน คสล. หมู่ที่ 2 
ความกว้าง 1.20 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 288 ม. 

39.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 8 สายบ้าน
ทุ่งสว่าง-ลำห้วยส้มป่อย 

250,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุด
เสียหาย 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 8 ขนาดความ
กว้าง 4.00 ม. ยาว 550 ม. 

40.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในตำบลนาด่าน 

200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุด
เสียหาย 

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
ตำบลนาด่าน โดยการลงดิน
ลูกรัง จุดที่ชำรุดเสียหาย
เฉพาะปีงบประมาณ 2565 

41.  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุ 

40,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องใน
เทศบาลสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ลูกหลานได้เห็น
ความสำคัญของผู้สูงวัย  

ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่ตำบลนาด่านได้ร่วม
กิจกรรม 

42.  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญข้าวจ่ี 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประเพณีของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยังอนุชนรุ่น
หลัง  

ร่วมจัดงานประเพณีบุญข้าวจ่ี 
สถานที่จัดงาน วัดถ้ำสุวรรณ
คูหา  

43.  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบามสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาประจำปี 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบามสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาประจำปี 

เพื่่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 



44.  
5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

อุดหนุนสำงานเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวลำภู 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ที่เหล่ากาชาด
ดำเนินการ  

สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

 

 
จ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบาลตำบลนาด่าน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 20,738,900 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 20,098,459 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทอ้งถิ่น 

4 269,110.00 4 269,110.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  

35 19,804,700.00 35 19,799,348.85 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

    

5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่าง
ยั่งยืน 

1 30,000.00 1 30,000.00 

รวม 40 20,103,810.00 40 20,098,458.85 

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลนาด่าน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดต้ังธนาคาร
ขยะเพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะต้นทาง 

20,000.00 19,630.00 19,630.00 370.00 

2.  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน 

โครงการอบรมพัฒนา
องค์กร (OD) เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพในการ
ทำงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 
ประจำปี 2565 
เทศบาลตำบลนาด่าน 
อำเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

137,100.00 129,480.00 129,480.00 7,620.00 

3.  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน 

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้นลำห้วยบน หมู่ที่ 6  

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

4.  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้นลำห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 
9 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน 

5.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,148,600.00 10,110,800.00 10,110,800.00 37,800.00 

6.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,317,200.00 2,752,800.00 2,752,800.00 564,400.00 

7.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 228,000.00 203,500.00 203,500.00 24,500.00 

8.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเมรุ วัดทุ่ง
กุญชร หมู่ที่ 1 

148,000.00 148,000.00 148,000.00 0.00 

9.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายป่าปาล์ม หมู่ที่ 1 

103,000.00 103,000.00 103,000.00 0.00 

10.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สามแยกราด่านไป
ภูพาน หมู่ที่ 1 

248,000.00 248,000.00 248,000.00 0.00 

11.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่การเกษตรสาย
แยกลานอ้อย หมู่ที่ 2 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 

12.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
แยกวัดป่า หมู่ที่ 2 

104,000.00 104,000.00 104,000.00 0.00 

13.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
นาพ่อโรจน์ หมู่ที่ 2 

39,000.00 39,000.00 39,000.00 0.00 

14.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายแยกลานอ้อย หมู่ที่ 
2 

296,000.00 296,000.00 296,000.00 0.00 

15.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างสะพาน
ไม้ข้ามลำห้วยบน หมู่ที่ 
3 

496,000.00 496,000.00 496,000.00 0.00 

16.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายวัดสระประทุมทอง
ไปแยกหนองแวง 

489,000.00 489,000.00 489,000.00 0.00 

17.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
กุดแข้ หมู่ที่ 4 

72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 

18.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายลำห้วยฮวก หมู่ที่ 5 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 

19.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมหอถัง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

20.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายโรงไม้ หมู่ที่ 7 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

21.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาด่าน หมู่ที่ 7 

225,000.00 225,000.00 225,000.00 0.00 



22.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายวัดป่าภูพาน
ทอง หมู่ที่ 7 

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 

23.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายหลังโรงเรียนบ้านนา
ด่าน หมู่ที่ 8 

38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 

24.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลังโรงเรียน
บ้านนาด่าน หมู่ที่ 8 

466,000.00 466,000.00 466,000.00 0.00 

25.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างสะพาน
ไม้ข้ามลำห้วยส้มป่อย 
หมู่ที่ 8 

496,000.00 496,000.00 496,000.00 0.00 

26.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 

489,000.00 489,000.00 489,000.00 0.00 

27.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สายหอถังประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

102,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00 

28.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านสาย
บ้านแม่ก้าน หมู่ที่ 11 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 

29.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายแยกต้นตาล หมู่ที่ 
11 

474,000.00 474,000.00 474,000.00 0.00 

30.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สายวัดศรีสะอาด หมู่ที่ 
6 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

31.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
สายหนองแวงไปภูพาน 
หมู่ที่ 5 

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 

32.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภานในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 สายถนนลาดยาง-
ศาลาประชาคมหลังเดิม 

214,000.00 214,000.00 208,648.85 0.00 

33.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 11 สายหน้าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

34.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 11 สายแยกศาลา
ประชาคม-วัดศิริทรง
ธรรม 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

35.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 9 สายหนองบัว
งามไปลำห้วยแคน 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

36.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการขยายถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 สาย
ถนนลาดยางถึงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

71,000.00 71,000.00 71,000.00 0.00 

37.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการขยายถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 สายแยก

179,000.00 179,000.00 179,000.00 0.00 



ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ไปโรงเรีน 

38.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 8 สายบ้านทุ่ง
สว่าง-ลำห้วยส้มป่อย 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

39.  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในตำบลนาด่าน 

200,000.00 199,600.00 199,600.00 400.00 

40.  
5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน 

- เงินอุดหนุนสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
หนองบัวลำภู 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 

เทศบาลตำบลนาด่าน  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จำนว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จำนว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จำนว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9 
820,000.0

0 
- -     

2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

14 
2,410,000

.00 
4 

277,100.0
0 

4 
269,110.0

0 
4 

269,110.0
0 

3.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

130 
79,917,25

0.00 
36 

20,431,80
0.00 

35 
19,804,70

0.00 
35 

19,799,34
8.85 

4.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

15 
1,805,000

.00 
3 15,000.00     

5.5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่าง
ยั่งยืน 

13 
2,780,000

.00 
1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

รวม 181 
87,732,25

0.00 
44 

20,753,90
0.00 

40 
20,103,81

0.00 
40 

20,098,45
8.85 

 
ฉ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 042005077 081-0471363 - 

นายควร สิมมะลี รองนายกเทศมนตรี เป็นกรรมการ 042005077 - - 

นายประยงค์ ศิริบุตร รองนายกเทศมนตรี เป็นกรรมการ 042005077 - - 

นายมังกร ปาจรียานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็น
กรรมการ 

042005077 - - 

นายไสว กันยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็น
กรรมการ 

042005077 - - 

นายสุบิน ดีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ 042005077 - - 

นายถวิล หนวกเนา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ 042005077 - - 

นายธงชัย สาริมา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ 042005077 - - 



นายสง่า ไสยสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 042005077 - - 

นายพันธ์พงษ์ พรมแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ 042005077 - - 

นายถาวร นวลสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ 042005077 - - 

นางณัฐพิมล หนองหารพิทักษ์ ผู้แทนภาคราชการ 042005077 - - 

นางจงกลนี วงษ์จูม ผู้แทนภาคราชการ 042005077 - - 

นางปัฐมาพร ยศธแสน ผู้แทนภาคราชการ 042005077 - - 

นางหนูกลาย บุตรวงค์ ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

นายคำมวล นามมี ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

นายมานิต พิมคีรี ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

นายคำพัน เจ็กนา ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

นายกันหา แดงนา ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลนาด่านหรือ
ผู้รักษาราชการแทน 

เลขานุการ 042005077 - - 

หัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้รักษา
ราชการแทน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 042005077 - - 

นางบุญญิสา ธิปโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 042005077 0856431414 - 

นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม ผู้ช่วยเลขานุการ 042005077 0828458161 apinya.nanny40@gmail.com 

 
   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ปลัดเทศบาลตำบลนาด่านหรือ
ผู้รักษาราชการแทน 

ประธานกรรมการ 042005077 - - 

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบล
นาด่านหรือผู้รักษาราชการแทน 

เป็นกรรมการ 042005077 - - 

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบล
นาด่านหรือผู้รักษาราชการแทน 

เป็นกรรมการ 042005077 - - 

นายนิราช บรรยง ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

นายพนม แว่นระเว ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

นางพันนี มณีโรจน์ ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนา
ด่านหรือผู้รักษาราชการแทน 

เลขานุการ 042005077 - - 

นางบุญญิสา ธิปโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 042005077 0856431414 - 

นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม ผู้ช่วยเลขานุการ 042005077 0828458161 apinya.nanny40@gmail.com 

 
   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมพัฒน์ ธิปโชติ ประธานสภา เป็นประธานกรรมการ 042005077 - - 



นายมนูญ สุ่มมาตร รองประธานสภา เป็นกรรมการ 042005077 - - 

นายบุญเส็ง พรมบุตร เป็นกรรมการ 042005077 - - 

นายนิราช บรรยง ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

นายคำมวล นามมี ผู้แทนประชาคม 042005077 - - 

พัฒนากรอำเภอสุวรรณคูหา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 042005077 - - 

ท้องถ่ินอำเภอสุวรรณคูหา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 042005077 - - 

นายคำพัน เจ็กนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 042005077 - - 

นายสมบูรณ์ บุ้งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 042005077 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลนาด่านหรือ
ผู้รักษาราชการแทน 

เลขานุการ 042005077 - - 

หัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้รักษา
ราชการแทน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 042005077 - - 

นางบุญญิสา ธิปโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 042005077 0856431414 - 

นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม ผู้ช่วยเลขานุการ 042005077 0828458161 - 

 
     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาด่าน ทราบเพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                           ประกาศ ณ วันที่   29  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
 

         
 

(นายพิทักษ์  พรหมหลง) 
นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน 

 
 

 

 

 


