
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ของ องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ตําบลโนนทัน อําเภอ เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 
 

********************************* 
1. สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงาน  

องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินการประจําปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 และไดมีการดําเนินงานตามแผนดังกลาว โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  
 

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

งบประมาณ สถานะการดําเนินการ รอบการ
รายงาน 

อนุมัติ (บาท) การเบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 

6 
เดือน 

 

12 
เดือน 

1 โครงการเลือกตั้ง
ขององคการ
บริหารสวนตําบล
โนนทัน 

300,000 0.00 300,000   √ √  

2 โครงการฝกอบรม
จิตอาสาภัยพิบัติ 

60,000 0.00 60,000   √ √  

3 โครงการอบรม
และจัดทําแนว
ปองกันไฟปา 

40,000 39,960 40  √  √  

4 โครงการจัดทํารั้ว
และปรับปรุงภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวย
เดื่อ(แหงใหม) 

300,000 0.00 300,000   √ √  

5 คาจัดการเรียน
การสอน 

221,000 0.00 221,000   √ √  

6 คาใชจายในการ
จัดการศึกษา
สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

113,000 0.00 113,000   √ √  

7 โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแกเด็ก
กอนวัยเรียน 

637,000 278,860 358,140 √   √  



8 อุดหนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

22,000 6,500 15,500 
 

√   √  

9 อุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน 

2,160,000 1,032,000 1,128,000 √   √  

10 อุดหนุนโครงการ
ลูกเสือ  เนตรนารี  
ของโรงเรียนใน
เขตตําบลโนนทัน 

22,000 17,000 5,000  √  √  

11 คาจางเหมา
บริการสํารวจสุนัข
และแมว 

20,000 4,557 14,000 √   √  

12 โครงการปองกัน
โรคไขเลือดออก 

70,000 0.00 70,000   √ √  

13 โครงการสงเสริม
การจัดการขยะมูล
ฝอยอยางถูก
สุขลักษณะโดย
ชุมชน 

30,000 0.00 30,000   √ √  

14 เครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ 

10,000 4,300 5,700  √  √  

15 อุดหนุนหมูบาน
ตามโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

200,000 0.00 200,000   √ √  

16 ปมสูบน้ําบาดาล 36,000 31,000 5,000  √  √  
17 เครื่องเจียรไฟฟา 3,000 3,000 0.00  √  √  
18 เครื่องสกัด

คอนกรีตไฟฟา 
30,000 28,500 1,500  √  √  

19 สวาน แบบ 3 
ระบบ 

13,000 8,500 4,500  √  √  

20 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเขา
เมรุวัดบานอาง
บูรพา  หมูที่ 5 

250,000 240,000 10,000  √  √  

21 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กวัดภู
นอย-วัดถ้ําเทพ

70,000 65,000 5,000  √  √  



นิมิต  หมูที่ 6 
22 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายดง
ขวาง หมูที่7  
บานภูพานคํา 

120,000 115,000 5,000  √  √  

23 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา
กกแต  หมูที7่ 

130,000 124,000 6,000  √  √  

24 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
รอบหนองแวงกุด
โสน บานโคง
สวรรค หมูที่ 3 

265,000 251,000 14,000  √  √  

25 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
หลังวัดอุทุมพร
พิชัย   หมูที่ 9
บานหวยเดื่อ
เหนือ 

250,000 0.00 250,000   √ √  

26 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
หลังศาลา
ประชาคม   หมูที่ 
10บานหวยเดื่อ
พัฒนา 

250,000 235,000 15,000  √  √  

27 โครงการขยายเขต
ประปาทอเมนต
บานหวยเดื่อ
เหนือ 

50,000 0.00 50,000   √ √  

28 โครงการวางทอ
ระบายน้ํา พรอม
บอพักภายใน
หมูบาน หมูที่ 2
บานโนนทอง 

235,000 235,000 0.00  √  √  

29 โครงการวางทอ
ระบายน้ํา พรอม

250,000 250,000 0.00  √  √  



บอพักภายใน
หมูบาน หมูที่ 8
บานหนองบัว
เหนือ 

30 โครงการวางทอ
ระบายน้ําพรอม
บอพักภายใน
หมูบาน หมูที่ 1
บานโนนทัน 

250,000 250,000 0.00  √  √  

31 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายคํา
หมากสอน บาน
ถ้ํากลองเพล หมูที่ 
4 

150,000 150,000 0.00  √  √  

32 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายภู
ผาเพ บานถ้ํา
กลองเพล หมูที่ 4 

100,000 100,000 0.00  √  √  

33 อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

380,000 0.00 380,000   √ √  

34 โครงการตั้งดาน
จุดตรวจจุด
ใหบริการ
ประชาชนในชวง
เทศกาลตางๆ 

11,648 10,000 1,648  √  √  

35 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด 

20,000 19,285 715  √  √  

36 โครงการฝกอบรม
เพื่อสงเสริม
พัฒนาการ
ดําเนินงานของ
กลุมอาชีพตาง ๆ
ตามแนว
พระราชดําริ
และปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในตําบลโนน

5,000 0.00 5,000   √ √  



ทัน 
37 โครงการฝกอบรม

เพื่อสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงาน
ของกลุมอาชีพ
ตางๆ 

10,000 0.00 10,000   √ √  

38 โครงการฝกอบรม
เพื่อสรางความรู
ความเขาใจใน
หลัก
ประชาธิปไตยและ
ความปรองดอง
สมานฉันท 

10,000 0.00 10,000   √ √  

39 โครงการฝกอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
ของศูนยยุติธรรม
ชุมชนตําบลโนน
ทัน 

10,000 0.00 10,000   √ √  

40 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 

10,000 0.00 10,000   √ √  

41 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนทัน 

50,000 0.00 50,000   √ √  

42 โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ของสตรีภายใน
ตําบลโนนทัน 

5,000 0.00 5,000   √ √  

43 โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลโนน
ทัน 

20,000 0.00 10,000   √ √  

44 โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ใหกับคนพิการ
และผูดอยโอกาส
ภายในตําบลโนน

5,000 0.00 5,000   √ √  



ทัน 
45 โครงการออก

ประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
ตําบล 

10,000 0.00 10,000   √ √  

46 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด ตาม
ยุทธศาสตร การ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพ
ติด จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

30,000 0.00 30,000   √ √  

47 โครงการปองกัน
และปราบปราม
แกไขปญหายา
เสพติดอําเภอ
เมืองหนองบัวลําภู 

30,000 0.00 30,000   √ √  

48 อุดหนุนกิจการ
กาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภ ู

20,000 0.00 20,000   √ √  

49 อุดหนุนหมูบานใน
ตําบลโนนทันตาม
โครงการสงเสริม
แหลงทองเที่ยว 
เทศกาลเที่ยวหอย
หิน กินลําไย ไหว
หลวงปูขาว และ
สงเสริมเศรษฐกิจ
ดานการเกษตร
หมูบาน 

70,000 0.00 70,000   √ √  

50 โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด"โนนทัน
เกมส" 

100,000 0.00 100,000   √ √  

51 โครงการสงเสริม
การออกกําลังกาย
ในตําบลโนนทัน 

10,000 0.00 10,000   √ √  

52 อุดหนุนการจัด
กิจกรรมการ
แขงขันกีฬา

60,000 60,000 0.00  √  √  



ระดับประถมใน
เขตตําบลโนนทัน 

53 อุดหนุนใหกับ
หมูบาน ตาม
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาตาน 
ภัยยาเสพติด  
“โนนทันเกมส” 

60,000 0.00 60,000   √ √  

54 คาใชจายในพิธี
ทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ตางๆ 

2,000 0.00 2,000   √ √  

55 โครงการ
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวใน
เขตตําบลโนนทัน 

50,000 0.00 50,000   √ √  

56 โครงการสงเสริม
แหลงทองเที่ยว 
เทศกาลเที่ยวหอย
หิน กินลําไย ไหว
หลวงปูขาว และ
สงเสริมเศรษฐกิจ
ดานการเกษตร
หมูบาน 

250,000 0.00 250,000   √ √  

57 โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

20,000 0.00 20,000   √ √  

58 โครงการอบรม
เพื่อสงเสริม พื้นที่
สีเขียว และปลูก
ปาเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสา 
สรางปา รักษน้ํา 

10,000 0.00 10,000   √ √  

รวมทั้งสิ้น 7,915,648 3,558,462 4,445,743 4 24 33   
 
 



 
 
 
2. สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 จากตารางแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 
เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ไดดําเนินการแลว
เสร็จตามแผนดําเนินงานแลว จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 36.20 อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน.4..โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ6.89 และไมสามารถดําเนินการได จํานวน 56.89 โครงการ/
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 33 ทั้งนี้ สําหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากสถานการณโค
วิด-19 จึงทําใหไมสามารถดําเนินการไดในบางโครงการ และสําหรับงบประมาณในการดําเนินงาน                     
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 7,915,648 บาท มีการเบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 3,558,462 บาท                 
คิดเปนรอยละ 44.95  คงเหลือ จํานวน 4,445,743  บาท คิดเปนรอยละ 56.16 
 
3. ปญหา และอุปสรรค 
 เนื่องดวยสถานการณโควิด-19 ทําใหกระทบการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ไมอาจดําเนินการได 
  


