
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5

รอบ 6 เดือน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส านักปลัด

โทรศัพย์ 042-132582



ลำดับ โครงการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ 1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 

1 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่ที่ 
10 บ้านนาคลัง ซำผักกดู-ออกบ้านสมประสงค ์

100,000.00 99,500.00 500      

2 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องป้องกัน ณ เทศบาลตำบลนายูง 147,000.00 146,500.00 500      
3 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่ที่2 

บ้านสว่าง สายทางเส้นข้างวัดป่ามว่ง-ไปไร่นายจันด ี
100,000.00 99,500.00 500      

4 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่ที่6 
บ้านนาสมนึก สายทางไปไร่นายชมุพล เอนกศักดิ ์

100,000.00 99,500.00 500      

5 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่ที่7 
บ้านชุมพล สายทางบ้านนางสั่น พรมมาลา-ออกท่ีทำการกองทุน
หมู่บ้าน 

100,000.00 99,500.00 500      

6 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่ที่8 
บ้านห้วยเวียงงาม สายทางคุ้มน้อย-ออกคำเจริญ  ตำบลบ้านก้อง 

100,000.00 99,500.00 500      

7 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่ที่9 
บ้านนายูง สายทางมอสามชั้น-ออกตำบลโนนทอง 

100,000.00 99,500.00 500      

8 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่ที่5 
บ้านนาต้อง สายทางนายสุนิตไปไร่นายบัวลอย 

100,000.00 99,500.00 500      



 

 

 

ลำดับ โครงการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ 1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 

9 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่
ที4่ บ้านปากราง สายทางไปไร่พ่อกล่อง-ออกไร่ผู้ใหญสุ่บัน  

100,000.00 99,500.00 500      

10 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่
ที3่ สายทางไปบา้นห้วยทราย-หัวช้าง ตำบลโสมเยี่ยม 

100,000.00 99,500.00 500      

11 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่
ที2่สายทางเข้าวดัป่าม่วง-ไปไร่นายจันด ี

100,000.00 99,500.00 500      

12 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมดันเกรดเกลีย่ หมู่
ที1่ สายทางเส้นไร่กฤษฏี-ออกไรล่งุพาย 

100,000.00 99,500.00 500      

13 จ้างฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที3่ บ้านหว้ยทราย 25,000.00        
14 จ้างปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพือ่การเกษตรสายทางนายลิ่ว ตะ

วงษา-ต.โนนทองหมู่ที6่ 
60,000.00 59,500.00 500      

15 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตรสายทางแยก
ทางหลวง – วัดป่านาสมนึก หมู่ที ่6 บ้านนาสมนึก 

60,000.00 59,500.00 500      

16 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางแสง
จันทร์สง่าดี-นายสยาม คำหา หมูท่ี ่6 บ้านนาสมนึก 

60,000.00 59,500.00 500      



 

 

ลำดับ โครงการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ 1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 

17 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาง
ภู จันทเข ้– นางแก่นจันทร์ หมู่ที ่5 บ้านนาต้อง 

50,000.00 49,500.00 500      

18 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตรสายทางนาง
วรรณา แก้วศิลา – นายสุรชัย วงษ์โยธา  
หมู่ที ่5 บ้านนาต้อง 

72,000.00 71,500.00 500      

19 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตรสายทางนาง
อุไรวรรณ – นายชาลี เหลา่จูม  หมู่ที ่5 บ้านนาต้อง 

90,000.00 89,500.00 500      

20 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทาง
นายธวัฒน์  กำแก้ว – นายจันธา หมู่ที ่5 บ้านนาต้อง  

60,000.00 59,500.00 500      

21 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่
นายอาคม ไชยสุวรรณ-ไร่นายสมเพชร ทุมณี หมู่ที่ 9 บ้านนายูง 

25,000.00        

22 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่8 สายทางไปไร่นาย
จันเกต-ออกเส้นนาคำน้อย ม.7 ต.บ้านก้อง 

50,000.00 79,500.00 500      

23 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่7 สายทางไปไร่
ครูจิ๊บห้วยทรายขาว-ไร่ส้มบา้นนาคลัง 

80,000.00 59,500.00 500      

24 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่7 สายทางห้วย
กระดิ่งคุ้มมอยาว-ตำบลโนนทอง 

120,000.00 119,500.00 500      



 

ลำดับ โครงการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ 1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 

25 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่8 สายทางไปไร่
ผู้ช่วยปรือ-บ้านนาคำน้อย หมู่7 

100,000.00 99,500.00 500      

26 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่9 สายทางห้วย
ทรายขาวไปสวนยาง นายสะอาด-ออกมอสามช้ัน หมู่ที่7 

50,000.00 49,500.00 500      

27 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่10 สายทางห้วยมอ
ยาว-ออกเส้นสมประสงค ์

50,000.00 49,500.00 500      

28 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่9 สายทางไปไร่นาย
ผอง ห้วยไข่เน่า-ออก หมู่7 

50,000.00 49,500.00 500      

29 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางบ้าน
นายคำภีร์ เอกแก้ว-ไร่นายอำนาจ มั่นคง หมู่ที่ 9 บ้านนายูง 

50,000.00 49,500.00 500      

30 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่
นายตะวัน วิเศษวงษา-ไร่นางจันลอง จุติรักษ์ หมู่ที่ 9 บ้านนายูง 

50,000.00 49,500.00 500      

31 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางมอ
สามชั้นไร่นางบุญมี สติ-ไร่นางสั้น ยาทองไชย หมู่ที ่9 บ้านนายูง 

75,000.00 74,500.00 500      

32 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่
นายอำนาจ มั่นคง-ไร่นายพิชิต เขยีวสี หมู่ที่ 9 บ้านนายูง 

50,000.00 49,500.00 500      



ลำดับ โครงการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ 1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 

33 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทาง
สมศักดิ์ โยธากุล-ไร่นายเดชา พรมสมบัติ หมู่ที่ 9 บ้านนายูง 

75,000.00 74,500.00 500      

34 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทาง
กองทุนหมู่บ้านถนนตัดใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง 

38,000.00 37,500.00 500      

35 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาย
บุญสวน-นายายนำ หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง 

60,000.00 59,500.00 500      

36 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางแยก
วัดภูสว่างแสงธรรม-ไร่นายเสนา หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง 

113,000.00 112,500.00 500      

37 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางบ้าน
นายอ่อน-นานางหมวย หมู่ที่ 4 บา้นปากราง 

60,000.00 59,500.00 500      

38 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางวัด
ป่าโนนสว่าง-บ้านห้วยเวยีงงาม หมู่ที่ 4 บ้านปากราง 

223,000.00 222,500.00 500      

39 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่
ผู้ใหญ่ธนินทรภ์ัทร-ไร่นายโรจ หมูท่ี่ 4 บ้านปากราง 

60,000.00 59,500.00 500      

40 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทาง
สิทธินี เพื่อนสงคราม-ไร่ช่างคม หมู่ที่ 10 บ้านนาคลัง 

75,000.00 74,500.00 500      

41 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางขึ้น
มอยาว-ไร่แม่ติ๋ม หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล 

100,000.00 99,500.00 500      

42 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางลาน
ประมลูยางป้าเรียน บุตรแพง-พ่อเตี้ย หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล 

60,000.00 59,500.00 500      

43 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางแยก
สารวัตรเสือ-ไร่นายละเอียด ผามี หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล 

100,000.00 99,500.00 500      



 

ลำดับ โครงการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ 1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 

44 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่
นายชาย ไชยพร-ไร่นายบญุเรื่อง เยาวนิตร หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล 

150,000.00 149,500.00 500      

45 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่
นายบุญท่อน ราชรี-ไร่นายอุทัย ตะวงษา หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล 

75,000.00 74,500.00 500      

46 โครงการปรับเกรดลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่พ่อ
เบ้า-ไร่พ่อกา ดสีี หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล 

75,000.00 74,500.00 500      

47 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางส่วน
ส้มเก่า-ไร่เสี่ยปี้ หมู่ที่ 10 บ้านนาคลัง 

150,000.00 149,500.00 500      

48 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาง
ดอกรัก ตะวงษา-บ้านชุมพล หมู่ที ่1 บ้านนายูง 

150,000.00 149,500.00 500      

49 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาย
หาร เรืองประทีบ-บ้านนาต้อง หมูท่ี่ 1 บ้านนายูง 

75,000.00 74,500.00 500      

50 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาย
คำพาย สมสาย-นายสมัย นาชัยชดิ หมู่ที่ 1 บ้านนายูง 

75,000.00 74,500.00 500      

51 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่
นายณัฐพงษ-์บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ที่ 1 บ้านนายูง 

150,000.00 149,500.00 500      

52 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่
หมอติ๋ม-ชาลี เหล่าจมู หมู่ที่ 1 บ้านนายูง 

50,000.00 49,500.00 500      

53 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางไร่รุ่ง
ชัยบล็อก หมู่ที่ 10 บ้านนาคลัง 

50,000.00 49,500.00 500      

54 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาง
ดอกรัก ตะวงษา-บ้านชุมพล หมู่ที ่1 บ้านนายูง 

150,000.00 149,500.00 500      



 

 

  

ลำดับ โครงการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 65 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ 1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 

55 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางสาม
แยกนางหนูเล็ก ครอมพัน-เหล่าเหมี่ยง หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวยีง
งาม 

78,000.00 77,500.00 500      

56 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางห้วย
เวียงงามคุ้มใหญ่-คุ้มน้อย ไปถึงเขตบ้านก้อง หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
เวียงงาม 

157,000.00 156,500.00 500      

57 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางแยก
ลานยางพ่อพร้อม-ไร่นางจัน เกตุวงษา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวียง
งาม 

50,000.00 49,500.00 500      

58 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางบ้าน
ผู้ช่วยนาลี จันทรด์ี-วัดป่านาคำน้อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวยีงงาม 

50,000.00 49,500.00 500      

59 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางบ้าน
นางอ้อม คีทา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวยีงงาม 

78,000.00 77,500.00 500      

60 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาย
สุดใจ-ม.8 หมู่ที่3 บ้านห้วยทราย 

157,000.00 156,500.00 500      

61 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อการเกษตร สายทางนาย
สวัสดิ์ รัตนโชติ-ต.โสมเยีย่ม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย 

235,000.00 234,500.00 500      



สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายูง ตามแผนดำเนินงานประจำปีสรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน       จำนวน      52      โครงการ 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม                              จำนวน      9      โครงการ (ไม่ได้บรรจุในแผนดำเนินงาน) 

รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน    จำนวน     61       โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100 

    ➢อยู่ระหว่างดำเนินการ                                  จำนวน      -        โครงการ      คิดเป็นร้อยละ 

           ➢ดำเนินการเสร็จ                                          จำนวน      43      โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 83.00 

➢ไม่สามารถดำเนินการ                                  จำนวน     -         โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 


