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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1.)

ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานการศึกษา 1 20,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0

1.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง 12 240,000

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 150,000

15 410,000

14 225,000

2 26,609

2.)

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 50,000

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 570,000

2.3 แผนงานสาธารณสุข 7 418,500

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 190,000

2.6 แผนงานงบกลาง 0 0

26 1,228,500

21 968,450

3 322,994

3.)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 48 10,763,000

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 23 3,784,500

71 14,547,500

29 5,093,500

29 5,003,278ที่ไดดําเนินการในในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ที่ไดที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ที่ไดดําเนินการในในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ที่ไดที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ที่ไดดําเนินการในในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ที่ไดที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

รวม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเขมแข็ง

ของชุมชนและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

รวม

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ.๒๕63

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

 เทศบาลตําบลนาดี

ยุทธศาสตร

ป 2563

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 



2

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ.๒๕63

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

 เทศบาลตําบลนาดี

ยุทธศาสตร

ป 2563

 4.) ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา 23 760,500

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 13 780,000

36 1,540,500

27 1,386,000

16 912,046

5.)

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 1,870,000

13 1,870,000

5 120,000

2 33,840

6.)

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 2,220,000

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 135,000

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 415,000

20 2,770,000

15 2,008,300

8 1,629,929

โครงการ งบประมาณ (บาท)

181 22,366,500

111 9,801,250

60 7,928,696

ที่ไดที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ที่ไดดําเนินการในในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ไดที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ที่ไดดําเนินการในในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

ที่ไดดําเนินการในในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

รวม

ที่ไดที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563   

รวม

ยุทธศาสาตรดานเศรษฐกิจ 

รวม

สรุปโครงการที่ไดที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563

สรุปโครงการที่ไดดําเนินการในในเทศบัญญัติรายจายฯ ป 2563

สรุปโครงการที่ไดที่ไดตั้งไวในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ป 2563
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 ยุทธศาสตร

ที1่

 โครงการ/กิจกรรม  

งบประมาณ

อนุมัติ

 โอนเพิ่ม  โอนลด  การ

เบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

 1.โครงการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา

เรื่องปาชุมชน

      20,000        -           -               -   20,000    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 2.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช       20,000        -           -               -   20,000    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง       10,000        -           -           6,609 3,391     

 4.โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ         5,000        -           -               -   5,000      ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 5.โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน         5,000        -           -               -   5,000      ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 6.โครงการสงเสริมสุขภาพและลดภาวะโลกรอน       10,000        -           -               -   10,000    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 7.โครงการอบรมการทําปุยหมักอินทรีย       20,000        -           -         20,000 -        

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 ยุทธศาสตร

ดานการ

บริหารจัดการ

และการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ  

สิ่งแวดลอม
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 ยุทธศาสตร

ที1่

 โครงการ/กิจกรรม  

งบประมาณ

อนุมัติ

 โอนเพิ่ม  โอนลด  การ

เบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 8.โครงการสงเสริมใหความรูเรื่องขยะและการ

คัดแยกขยะ

      20,000        -           -               -   20,000    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 9.โครงการสงเสริมธนาคารขยะรีไซเคิล       20,000        -     20,000             -   -         ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 10.โครงการวันตนไมประจําปของชาติ         5,000        -      1,500             -   3,500      ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 11.โครงการอบรมการกําจัดน้ําเสียในชุมชน       20,000        -     20,000             -   -         ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 12.โครงการอบรมใหความรูการอนุรักษ

ทรัพยากรน้ํา

      10,000        -           -               -   10,000    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 13.โครงการกําจัดผักตบชวา       40,000        -      4,000             -   36,000    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19
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 ยุทธศาสตร

ที1่

 โครงการ/กิจกรรม  

งบประมาณ

อนุมัติ

 โอนเพิ่ม  โอนลด  การ

เบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 14.โครงการอบรมลด ละ เลิก ใชถุงพลาสติก       20,000        -     20,000             -   -         ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 รวม  14 โครงการ     225,000        -    65,500       26,609  132,891
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 ยุทธศาสตร 

ที2่

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

 1.โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุเด็ก 

เยาวชน ประชาชน

             50,000          -         50,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 2.โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาฯ              80,000          -               -              67,394 12,606      

 3.โครงการอบรมการใชอุปกรณกูชีพ              20,000          -               -                    -   20,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานแพทย

ฉุกเฉิน

             80,000                  -   80,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 5.โครงการจัดงานวัน อปพร.              50,000          -         50,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 6.โครงการรณรงคชวงปใหม/สงกรานต              20,000          -          4,400            15,600 -          

 7.โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใหกับ อปพร.

             30,000          -         30,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 8.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับอัคคีภัย 

ในสถานศึกษา

             20,000          -         20,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 ยุทธศาสตร

ดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ความเขมแข็ง

ของชุมชน 

และการ

ปองกัน

บรรเทาสา

ธารณภัย
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 ยุทธศาสตร 

ที2่

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 9.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย              20,000          -         20,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 10.โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกัน

ภัยจากการใชแกสหุงตมในครัวเรือน

             20,000          -         20,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 11.โครงการตามพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข (อุดหนุนหมูบานละ20,000)

            260,000          -               -            240,000 20,000       หมูที่ 9 ไมพรอมในการดําเนินงาน

จึงไมขอรับงบประมาณ

 12.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด              20,000          -               -                           -   20,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 13.คาสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรค                6,000          -               -                    -   6,000        ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 14. คาขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค              42,450          -               -                    -   42,450       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 15.  คาปรับสภาพแวดลอมคนพิการ              20,000          -               -                    -   20,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19
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 ยุทธศาสตร 

ที2่

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 16.  โครงการ 3 วัย สานสัมพันธครอบครัว              20,000          -               -                    -   20,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 17.  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

             20,000          -         20,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 18.  โครงการอบรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ              20,000          -               -                    -   20,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19
 19.  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด (อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนอบัวลําภู)

             40,000          -               -                    -   40,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 20.  โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ              30,000          -               -                    -   30,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 21. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลนาดี

ตานยาเสพติด

            100,000          -               -                    -   100,000     ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 รวม  21 โครงการ            968,450         -      214,400         322,994    431,056
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

 1. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอม

อุปกรณ สายไปบานโนนงาม หมูที่ 7 บาน

ราษฎรเกษมศรี ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา

 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 ตน

             30,000             -               -              25,459 4,541       

 2. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอม

อุปกรณ สายไปบานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 2

บานโนนงาม ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัด หนองบัวลําภู จํานวน 3 ตน

             45,000             -               -              41,706 3,294       

 3. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอม

อุปกรณภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานนาดี

ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู จํานวน 10 จุด

             75,000             -         10,500            51,197 13,303      

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 ยุทธศาสตร

ดานโครงสราง

พื้นฐาน
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 4. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอม

อุปกรณภายในหมูบาน หมูที่ 10 

บานวิจิตรพัฒนาสอง ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณ

คูหา จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 จุด

             15,000             -               -              10,208 4,792       

 5. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอม

อุปกรณภายในหมูบาน หมูที่ 11 บานนาดีสอง 

ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอง

บัวลําภู ซอยกาชาด 4 จุดซอยภูหมี 5 จุด ไป

บานโนนสําราญาหวยมะเฮ็น 3 จุด

รวม 12 จุด

             90,000        7,500             -              97,114 386          
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 6. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอม

อุปกรณภายในหมูบาน หมูที่ 13 บาน

แสงอรุณ ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 จุด

             25,500             -               -              15,296 10,204      

 7. โครงการติดตั้งไฟฟาแสง

สวางพรอมอุปกรณภายใน

หมูบาน หมูที่ 2 บานโนนงาม ตําบลนาดี 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน 3 จุด

             22,500             -               -              21,605 895          
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 8. โครงการติดตั้งไฟฟาแสง

สวางพรอมอุปกรณภายใน

หมูบาน หมูที่ 7 บานราษฎร

เกษมศรี ตําบลนาดี อําเภอ

สุวรรณคูหา จังหวัดหนอง

บัวลําภู จํานวน 4 ตน

             30,000        3,000             -              32,693 307          

 9. โครงการกอสรางตอเติมศาลาประชาคม

หมูบาน หมูที่ 6 บานคายสวาง

            210,000             -               -            209,000 1,000       

 10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายบานนายวิเศษ คําลาย ไปวัดภูปาปอ หมู

ที่ 13 บานแสงอรุณ

            356,000             -               -            355,000 1,000       

 11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายแยกถนนบานเซินไปบานนาไกตอ

จากทางเดิม หมูที่ 12 บานศรีสําราญ

            193,000             -               -            192,000 1,000       
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 12. โครงการกอสรางถนนลาดยาง ผิวแอส

ฟสติกคอนกรีตAC สายบานวิจิตรพัฒนาสอง

ไปบานกุดฮู หมูที่ 10 บานวิจิตรพัฒนาสอง

            417,000             -               -            417,000 -          

 13. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

 พรอมวางทอระบายน้ําคสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 

สายกลางบานโนนสําราญ หมูที่ 4 บานโนน

สําราญ

            222,000             -               -            221,000 1,000       

 14. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

 พรอมวางทอระบายน้ําคสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 

สายบานพอบุญมา ถึงบานพอถาวร บุญประ

จันทร หมูที่ 3 บานเซิน

            235,000             -               -            234,000 1,000       
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 15. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ปาก

ลิ้นราง ชั้น 3 สายบานพอมูล ถึงบานพอคําพัน

 หมูที่ 3 บานเซิน

            200,000             -               -            199,000 1,000       

 16. โครงการงานกอสรางตอเติมศาลา

ประชาคมหมูบานพรอมเทลานคอนกรีต หมูที่

5 บานวิจิตรพัฒนา

            362,500             -               -            362,000 500          

 17. โครงการงานขยายผิวจรจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา คลส. ปาก

ลิ้นราง ชั้น 3 สายบานนายศิริพงษ ถึงบาน

นายทองพูล อุตะสี หมูที่ 7 บานราษฎร

เกษมศรี

            331,000             -               -            329,000 2,000       
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 18.โครงการงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา คลส. ปาก

ลิ้นราง ชั้น 3 สายสี่แยกแมทองคําถึงสี่แยก

บานแมทํานอง หมูที่ 12 บานศรีสําราญ

            207,000             -               -            207,000 -          

 19. โครงการงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง 

ชั้น 3 ถนนสายกลางบาน บานนาดี ไปบานหนอง

บัวนอย หมูที่ 1 บานนาดี

            287,500             -               -            287,000 500          

 20. โครงการงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ปากลิ้นราง 

ชั้น 3 สายบอประปาหมูบาน หมูที่ 2 บานโนน

งาม

            224,000             -               -            223,000 1,000       
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 21. โครงการงานขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ําคสล. ปาก

ลิ้นราง ชั้น 3 สายบานพอใสไปสระหนองหัน 

หมูที่ 6บานคายสวาง

            206,000             -               -            205,000 1,000       

 22. โครงการงานขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ปาก

ลิ้นราง ชั้น 3 สายหนาวัดโนนสําราญ หมูที่ 4

 บานโนนสําราญ

             98,000             -               -              98,000 -          

 23. โครงการงานปรับปรุงขยายผิวทางถนน

ผิวแอสฟสติกคอนกรีต ถนนสายไปวัดธาตุเวฬุ

วัน หมูที่ 8 บานคายสวางพัฒนา

            362,500             -               -            362,000 500          
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 24. โครงการงานปรับปรุงซอมแซมผิวทาง

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและทอระบายน้ํา

ทางไปหวยโจด - ไรนายสุรพล หมูที่ 2 บาน

โนนงาม

             63,500             -               -              59,000 4,500       

 25. โครงการงานปรับปรุงซอมแซมผิวทาง

ถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 9 บานเซิน

นอย

            154,000             -               -            143,000 11,000      

 26. โครงการติดตั้งกระจกโคง

สะทอนแสงเงา หมูที่ 13

บานแสงอรุณ

             10,000             -         10,000                  -   -           ดําเนินการโดยใชงบประมาณ

จากหมวดคาวัสดุ

 27. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรทางสายแยกทางหลวงชนบท

4020 ขางวัดไปนาพอถวิลโคตรสุวรรณ (จุด

หวยโจด)หมูที่ 2 บานโนนงาม

             45,000             -               -              42,000 3,000       
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 ยุทธศาสตร

ที่ 3

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 28. โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการสูบ

น้ําดิบประปาพรอมระบบทอเมนตจายน้ํา

ประปาภายในหมูบาน หมูที่9 บานเซินนอย

            246,000             -               -            245,000 1,000       

 29. โครงการปรับปรุงระบบทอเมนตประปา

ภายในหมูบาน หมูที่ 11 บานนาดีสอง

            320,000             -               -            319,000 1,000       

 รวม  29 โครงการ         5,083,000      10,500      20,500       5,003,278      69,722
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 ยุทธศาสตร

ที่ 4

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

 1.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ              30,000          -               -              29,986 14           

 2.โครงการการเพาะเห็ดโคลนนอย

(อุดหนุนรร.บานนาดีฯ)

             40,000          -               -              40,000 -          

 3. โครงการสงเสริมการใชปุย

หมักและน้ําหมักชีวภาพ 

(อุดหนุนร.ร.บานเซินฯ)

             20,000          -               -              20,000 -          

 4.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ดวยธรรมสัญจร (อุดหนุนร.ร.บานวิจิตร)

             25,000    15,000             -              40,000 -          

 5.โครงการสงเสริมพัฒนานักเรียนเพื่อกาวทัน

เทคโนโลยี (อุดหนุนร.ร.บานเซินฯ)

               5,000          -               -               5,000 -          

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 ยุทธศาสตร

ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และกีฬา
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 ยุทธศาสตร

ที่ 4

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 6.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กาวสูอาเซียน (อุดหนุนร.ร.บานเซินฯ)

             15,000          -               -              15,000 -          

 7.โครงการปฏิบัติธรรม 

(อุดหนุนร.ร.บานโนนงาม)

             15,000          -               -                    -   15,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

โรงเรียนไมมีความประสงค

ขอรับงบประมาณ

 8.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

(อุดหนุนร.ร.โนนงามฯ)

             20,000          -               -                    -   20,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

โรงเรียนไมมีความประสงค

ขอรับงบประมาณ

 9. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

การตานยาเสพติด (อุดหนุนร.ร.บานโนน

สําราญ)

             40,000          -               -              40,000 -          

 10.โครงการจัดแขงขันกีฬาเครือขาย

การศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนฯ)

             25,000          -               -              25,000 -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19
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 ยุทธศาสตร

ที่ 4

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 11. โครงการงาน"สักการะสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลําภู "

ประจําป 2563 (กิจกรรมขบวนแหอําเภอ

สุวรรณคูหา)

                    -      13,500             -              13,000 500          

 12.โครงการทําบุญตักบาตร              30,000          -               -              15,500 14,500      

 13.โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ              40,000          -         40,000                   -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 14.โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น              60,000          -         60,000                   -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 15.โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมงาน

ประเพณีบุญขาวจี่

             70,000          -               -              70,000 -          
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 ยุทธศาสตร

ที่ 4

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 16.โครงการทอดเทียนพรรษาตําบลนาดี              70,000            64,115 5,885       

 17.โครงการจัดงานวันลอยกระทง              80,000          -               -              65,550 14,450      

 18.โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําปูใหญวัด

พระธาตุเวฬุวัน

             40,000       40,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 19.โครงการเสวนาการศึกษาทองถิ่นระดับ

ปฐมวัย

ศตวรรษที่ 21

             30,000          -         30,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 20.โครงการอบรมการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองประจําป SAR

             20,000          -         20,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 21.โครงการอบรมพัฒนาสงเสริมความรู

ผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

             30,000          -         28,900                  -   1,100        ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19
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 ยุทธศาสตร

ที่ 4

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 22.โครงการอบรมและศึกษาดูงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

             60,000       60,000                  -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 23.สื่อการเรียนการสอน             408,000          -               -            329,800 78,200      

 24.โครงการจัดทําที่อานหนังสือ

สําหรับประชาชน

             10,000          -               -                    -   10,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 25.โครงการกิจกรรมการแขงขันกีฬาเด็ก

ปฐมวัย

             40,000          -               -              35,095 4,905       

 26.โครงการแขงขันทักษะในเด็กปฐมวัย              30,000          -          9,600                  -   20,400       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19
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 ยุทธศาสตร

ที่ 4

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 27. โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุนชนเซินราษฎรเกษมศรีวัดโพธิ์ทอง

(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

                    -    104,500             -            104,000 500          

 รวม  27 โครงการ         1,253,000  133,000    288,500         912,046    185,454  ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19
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 ยุทธศาสตร

ที่ 5

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

 1.โครงการศึกษาดูงานสงเสริมอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน

                 50,000            -                 -                       -   50,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 2.โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงสัตว                  20,000            -                 -                 20,000 -          

 3.โครงการอบรมจักสานเสนใยพลาสติก                  20,000            -           20,000                       -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 4.โครงการอบรมสงเสริมอาชีพกลุมผูนําสตรี                  10,000            -                 -                         -   10,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 5. โครงการสงเสริมอาชีพการทําขนมแกผูไดรับ

ผลกระทบจากมาตรการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID19)

                       -        20,000               -                 13,840 6,160       

 รวม  5 โครงการ            100,000   20,000      20,000           33,840      66,160

 ยุทธศาสตร

ดานเศรษฐกิจ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้



24

 ยุทธศาสตร

ที่ 6

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

 1.โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น

และพัฒนาผูนําชุมชน

                 40,000                -           40,000                     -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 2.โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาระดับ

ตําบล

                 20,000                -           20,000                     -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด20

 3.โครงการกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตภาครัฐ                    5,000                -                 -                       -   5,000        ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 4.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯตามพระราชดําริ                  40,000                -           40,000                     -   -          

 5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                  50,000                -                 -                 13,235 36,765      

 6.โครงการสงเสริมความรูดานการปองกันและ

ตอตานการทุจริต

                 30,000                -                 -                       -   30,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 7.โครงการใหบริการชําระภาษีประจําปนอกพื้นที่ตั้ง 

 (โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

                       -           40,000               -                 12,985 27,015      

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 ยุทธศาสตร

ดานการบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี
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 ยุทธศาสตร

ที่ 6

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 8. โครงการศาสตรพระราชา                  20,000                -           20,000                     -   -           ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 9.โครงการสํารวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สราง  (โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

                       -          183,300         76,500               43,709 63,091      

 10.จางเหมาดูแลเว็บไซค                  10,000                -                 -                 10,000 -          

 11.อุดหนุนโครงการเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู                  30,000                -                 -                 30,000 -          

 12. โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลนาดี อาคาร 1 

(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

                    -     1,170,000             -          1,170,000 -          
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 ยุทธศาสตร

ที่ 6

 โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  โอนเพิ่ม  โอนลด  การเบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ  หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 13. โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลนาดี อาคาร 2

(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

                    -       200,000             -            200,000 -          

 14. โครงการปรับปรุงหองน้ําภายใน

สํานักงานเทศบาลตําบลนาดี จํานวน 6 หอง

(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

                    -       150,000             -            150,000 -          

 15. โครงการใหความรูกฏหมายและพรบ.

ขอมูลขาวสาร

             20,000             -               -                    -   20,000       ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

สถานการณโรคติดตอโควิด19

 รวม  15 โครงการ            265,000  1,743,300    196,500       1,629,929    181,871

 



 ยุทธศาสตร  โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณอนุมัติ  การเบิกจาย

งบประมาณ

 ครุภัณฑสํานักงาน

 เตนสขนาด 4 x 8 เมตร จํานวน  8  หลัง             200,000          184,000

 เกาอี้ประชุมสภาฯ จํานวน 6 ตัว              15,000            15,000

 โตะอเนกประสงค ขนาด 60x180x75 cm 

จํานวน 9 ตัว

             13,500            13,500

 โตะกลมแบบพับ จํานวน 5 ตัว                8,000             8,000

 ตูกระจกบานเลื่อน 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง (งาน

ปองกัน)

               5,000             4,900

 แทนยืนบรรยาย (โพเดี่ยม)  โอนตั้งขึ้นใหม

8,000

            8,000

 โอนตั้งขึ้นใหม

             25,500

 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 ๖  

ยุทธศาสตร

ดานการบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี

 โตะหมูบูชา จํานวน 3 ชุด            25,500

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้



 ปายประชาสัมพันธขยะ(โครงเหล็ก) ขนาด 

120x240cm

               9,380             9,000

 ชุดกลองวงจรปด (งบประมาณป2561)             200,000          199,500

 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

 เครื่องขยายเสียง (หมู13)             100,000            93,000

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ

ประมวลผล (กองคลัง)

             23,000            23,000

 11 รายการ            607,380         583,000
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