


 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
               (ระหว่าง 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564) 

       

      โดย 

   

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

           อำเภอศรีบุญเรอืง  จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด 



คำนำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5)   ได้
กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดำเนินการตืดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด    จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสะอาด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  
2564) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจะ
ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นต่อไป 

 
 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
        ธันวาคม  2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

ส่วนที่ เรื่อง หน้า 
 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  
 แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
 แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1 ข้อมูลทั่วไป  
2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น        

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณในการติดตามและประเมินผล         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
ภาคผนวก   

              

  
  

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 

....................................... 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์ 
“ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพทักษะ

และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ิมช่องทาง
ตลาด 

4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6. ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม .) ส่งเสริมสุขภาพและ    
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

 
 
 
         10. เพ่ิมประสิทธิภาพ... 



 
10. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
11. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
12. พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม

สมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตาม... 



 
 
 

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ประจำปีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ 

1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมปิดประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  เป็นไปด้วยความ 
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  จึงได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ระหว่าง 1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  ขึ้น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด  ตามคำสั่งที่  262/2561  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2561  ประกอบด้วย 

1. นายประดิษฐ์  วันนิจ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด        ประธานกรรมการ 
2. นายประสาท  หงส์วงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1        กรรมการ 
3. นายสุวรรณ  จันทร์เกตุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2        กรรมการ 
4. นายซุก  เจือมา  ตัวแทนประชาคม หมู่ 13           กรรมการ 
5. นายสุขใจ  ศิริขันแสง  ตัวแทนประชาคม หมู่ 7           กรรมการ 
6. นางนงลักษณ์ พิมโกทา ครู ศรช.ตำบลโนนสะอาด           กรรมการ 
7. นายสมร  นาใจคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา         กรรมการ 
8. นายแหลมทอง  ทาน้อย กำนันตำบลโนนสะอาด           กรรมการ 
9. นายคำปิว  กันพล  ครู คศ.3 โรงเรียนวังโปร่ง           กรรมการ 
10. ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด          กรรมการ

   11. ส.ต.ท.ศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด               กรรมการ/เลขานุการ 
                    
 

  ทั้งนี้... 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 



ทั้งนี้    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม   โดยสรุปผลการดำเนินการจากการใช้ข้อมูลจากการดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PLAN)  และระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ 1 ... 



 
  
 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

 
ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นการจัดทำฐานข้อมูล √  
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน √  
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

5. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
6. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
7. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
9. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
10. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

 
 

 

 

 

แบบ 2... 

แบบ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 



 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
2. รายงานผลการดำเนินงาน  (1  ตุลาคม  2563 – 30 กนัยายน 2564) 
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 
ส่วนที่ 3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ได้ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  โดยการใช้ข้อมูลจากการดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PLAN) และระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. นำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในจำนวน

ค่อนข้างน้อย 
2. การประมาณการบางโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  กับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่

ใกล้เคียงกัน 
3. การดำเนินโครงการ  ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผนการดำเนินงานประจำปี 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มากขึ้น  

และจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ควรมากเกินไป 
2. การประมาณการของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรใกล้เคียงกับการนำไปตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี  เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของงบประมาณน้อยลง  และส่งผลต่อการโอนงบประมาณหลายครั้ง
ต่อปี 

3. การดำเนินโครงการ  ควรเป็นไปตามห้วงเวลาของแผนการดำเนินงานประจำปี 
4. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

แบบ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ ดําเนินการ

แลว

เบิกจาย ระหวาง

ดําเนินกา

ร

ยังไมไดเบิกจาย ไมได

ดําเนินกา

ร

ไมไดเบิก

จาย

1.1 แผนงานการเกษตร 16 450,000 11 260,000        9 238,613           2

รวม 16 450,000 11 260,000       9        238,613           2

2.1 แผนงานการเกษตร 9 470,000 4 130,000        2 69,920             2

รวม 9 470,000 4 130,000       2 69,920             2

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 3,301,000 10 1,690,000     5 1,279,483        5

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 770,000 5 210,000        2 151,900           3

3.3 แผนงานการศกึษา 20 98,587,000 17 9,818,710     13 9,364,020        4

3.4 แผนงานสาธารณสุข 23 2,354,650 16 798,740        11 842,626           1 4

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 55,000 7 240,000        3 127,600           4

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 29 6,600,000 6 530,000        6 530,000           

3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 20 1,433,740 4 165,000        1 40,000             3

3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 190 132,243,563 34 7,070,000     24 3,705,000        6 4

3.9 แผนงานงบกลาง 4 22,868,000 12 17,787,530   12 20,747,441.72  

รวม 312 268,212,953 111 38,309,980  77 36,788,071      7 27

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 1,300,000 7 580,000 2        128,000           

รวม 15 1,300,000 7 580,000 2        128,000           

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน

การดําเนินการโครงการแผนพัฒนาฯ 2564 เทศบัญญัติ 2564

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมย่ังยืน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง



จํานวน 352 โครงการ

จํานวน 133 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.78

จํานวน 90 โครงการ คิดเปนรอยละ 67.67

จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.26

จํานวน 31 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.31

จํานวน 270,432,953         บาท
จํานวน 39,279,980           บาท คิดเปนรอยละ 14.52

จํานวน 37,224,603.72      บาท คิดเปนรอยละ 94.77

จํานวน 1,384,800             บาท คิดเปนรอยละ 3.53

จํานวน 137,109                บาท คิดเปนรอยละ 0.35

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการที่ดําเนินการแลว

โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจําปงบประมาณ 2564

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการที่ดําเนินการแลว

โครงการที่ไมไดดําเนินการ

โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจําปงบประมาณ 2564

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ

โครงการที่ไมไดดําเนินการ



บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
          งานส่งเสรมิการเกษตร   

ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ

พอเพียง 
30000 60,000  58,473     

2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา 30000 30,000  20,140     

3. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 50000 30,000       

4. โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์ 

50000 40,000  14,925     

5. โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ 100000 40,000  95,075     

6. อุดหนุนกลุ ่มปล ูกพืชผ ักปลอดภัยจาก
สารพิษตำบลโนนสะอาด ชุมชนโนนคูณ 
หมู่ที่ 4 

50000 10,000       

7. อุดหนุนกลุ ่มข้าวฮางงอก ชุมชนห้วยบง  
หมู่ที่ 10 

10000 10,000  10,000     

8. อุดหนุนกลุ่มพันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมักชีวภาพ
บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 7 

10000 10,000  10,000     

9. อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านนาอุดม(เพื่อผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพ)  หมู่ที่ 9 

10000 10,000  10,000     



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

10. อุดหนุนกลุ ่มผู ้ผลิตและจำหน่ายผลิตผล
ทางการเกษตรบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 7 

10000 10,000  10,000     

11. อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สวนสองสุวรรณบ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 

10000 10,000  10,000     

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

; ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างมูลค่า  เพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
       งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 

ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและปลุก

ปุ๋ยพืชสด (ปอเพียง) 
30000 30,000       

2. โครงการรักษ์น้ำ ร ักษ์ป่า ร ักษ์แผ่นดิน 
ตำบลโนนสะอาด 

50000 30,000  29,920     

3. โ คร งการอน ุ ร ั กษ ์พ ั นธ ุ ก ร รมพ ื ชอัน
เนื ่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระ
กนิษฐาธ ิราชเจ ้า กรมสมเด ็จพระเทพ
ร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมารี
(กิจกรรมปกปัก) 

30000 30,000       

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลโนนสะอาด 100000 40,000  40,000     

          

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
1. ค ่าใช ้จ ่ายเด ินทางราชการในราชการ

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
200000 200,000  203,152     

2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400000 1,000,000  678,827     

3. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 30000 10,000       

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน
เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการ
ป้องกันการทุจริตให้กับผู ้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล 

50000 40,000       

5. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและส ิทธ ิประโยชน ์กองทุน
ประกันส ังคมและกองทุนเง ินทดแทน
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 
40 

5000 5,000       

6. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความผิด
ทางละเม ิดของเจ ้าหน ้าท ี ่และข ้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 

30000 5,000       



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

7. อุดหนุนที ่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญ
เรือง 

30000 30,000       

8. โครงการจัดทำแผนที ่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100000 350,000  361,404     

9. โครงการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในงาน
เฉลิมฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู 

6000 20,000  16,100     

10.  โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพ
และบริการ ประจำปี 2564 

30000 30,000  20,000     

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1. โครงการจัดตั ้งและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

300000 50,000       

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

50000 20,000  11,850     

3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

100000 20,000       

4. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30000 20,000       

5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

100000 100,000 
 

 140,050     

 
แผนงานการศึกษา 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา 

2638200 1,777,900  1,606,960     



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

2. เงินสนับสนุนค่าจัดการการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

418200 391,000  391,000     

3. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

300000 259,900  259,900     

4. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    

1850000 1,127,000    1,127,000     

5. โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50000 30,000  30,000     

6. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 

100000 80,000       

7. โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก 20000 20,000       

8. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30000 20,000       

9. โครงการเพิ ่มศักยภาพเพื ่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

150000 100,000       

10. อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2362000 440,730    440,730     

11. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.   2362000 1,688,180    1,688,180     

12. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

3,524,000 3,524,000  3,530,000     

13. อุดหนุนโรงเร ียนในส ังก ัด สพฐ . ตาม
โครงการอบรมคุณธรรม จร ิยธรรมใน
โรงเรียน สพฐ 

100000 100,000  100,000     

14. อุดหนุนโรงเรียนโนนคูณวิทยาโครงการ
ทักษะสิ ่งประดิษฐ ์อนุร ักษ ์ว ัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

30000 30,000  30,000     



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

15. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

30000 30,000  30,000     

16. อุดหนุนโรงเร ียนทุ ่งโพธิ ์นาอุดมวิทยา 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

80000 80,000  80,000     

17. โครงการส่งเสริมความรู้หนังสือพิมพ์ศูนย์
การอ่านหนังสือหมู่บ้าน 

120000 120,000  50,250     

แผนงานสาธารณะสุข 
1. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพใน

ชุมชนเพื่อลดเหตุรำคาญ 
10,000 10,000  7,000     

2. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพฯการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

10,000 10,000       

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ด้านภัยมะเร็งเต้านม 

10,000 10,000       

4. โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 10,000 10,000  7,000     

5. โครงการอาหารและน้ำปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 

20,000 20,000  9,380     

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 

50,000 50,000  50,000     

7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมบ้านเราสะอาด 30,000 30,000       

8. โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร 

50,000 50,000  48,896     



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

9. โครงการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

50,000 50,000       

10. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

50,000 50,000  220,000     

11. โครงการตลาดนัดน่าซื ้อเคียงคู ่อาหาร
ปลอดภัย 

10,000 10,000  7,000     

12. โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 50,000  50,000     

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการเข้าถึงบริการของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

50,000 50,000  49,950     

14. อุดหนุน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
ชุมชนตำบลโนนสะอาด สำรวจข้อมูลสัตว์ 
จำนวน 17 ชุมชน 

5,340 5,340   4,800    

15. อุดหนุน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
ชุมชนตำบลโนนสะอาด ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า 
จำนวน 17 ชุมชน 

53,400 53,400  53,400     

16. อุดหนุน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
ชุมชนตำบลโนนสะอาด ตามโครงการ
พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 17 
ชุมชน 

340,000 340,000  340,000     

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบล

โนนสะอาด 
100,000 100,000  49,500     

2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีว ิตเด็กและ
เยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน 

20,000 20,000       



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโนน

สะอาด 
 

20,000 20,000       

4. โครงการโรงเร ียนผู ้ส ูงอายุตำบลโนน
สะอาด 
 

30,000 30,000  48,100     

5. โครงการให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ และผู้ดูแลคนพิการ 

20,000 20,000       

6. โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20,000 20,000       

7. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
เพื ่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 

30,000 30,000  30,000     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ

ป้องกันภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

40,000 40,000  40,000     

2. โครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 50,000 50,000       

3. อุดหนุนที ่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญ
เรือง โครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง 
เมืองเกษตรพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

35,000 35,000       

4. อ ุ ดหน ุ นท ี ่ ท ำ ก า รปกครองจ ั งหวั ด
หนองบัวลำภู โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ

40,000 40,000       



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลำภู 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร ้างศ ูนย ์ถ ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสารสารสนเทศพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 
1,500,000 1,500,000       

2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทรง
โดม ชุมชนโนนคูณ  หมู่ที่ 4 

400,000 400,000       

3. โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ ชุมชนทุ่ง
โพธิ์  หมู่ที่ 5 

210,000 210,000       

4. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทรง
โดม ชุมชนโนนนาใหม่ หมู่ที่ 13 

230,000 230,000       

5. โครงการก่อสร้างร ่องระบายน้ำ คสล. 
ภายในชุมชนโนนสะอาด หมู่ที่ 1 

230,000 230,000       

6. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก  
สายชุมชนหินตลาด หมู่ที่ 2 - บ้านหนอง
แต้ 

100,000 100,000  99,500     

7. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หน้า 
รพ.สต. หินตลาด หมู่ที่ 2 

80,000 80,000       

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน
วังแคน หมู่ที่ 6 

230,000 230,000  229,500     

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนวัง
โพน หมู่ที่ 8 - ชุมชนคึมน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 
11 

260,000 260,000  259,500     

10. โครงการก่อสร้างร ่องระบายน้ำ คสล. 
ภายในชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ 12 

230,000 230,000       



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนศรี
ภูทอง หมู่ที่ 15 - ชุมชนหินตลาด หมู่ที่ 2 

230,000 230,000  229,500     

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน
วังคูณ หมู่ที่ 17 (ซอยข้างโรงเรียนวังแคน
วังคูณวิทยา) 

230,000 230,000  229,500     

13. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก 
สายชุมชนห้วยบง หมู่ที่ 10 - ป่าช้า 

300,000 300,000  299,500     

14. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก 
สายชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 - ชุมชนวังโปร่ง 
หมู่ที่ 3 

100,000 100,000  99,500     

15. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก 
สายชุมชนโต่งโต้น หมู่ที่ 7 - บ้านโคกเสดจ็ 

100,000 100,000  99,500     

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน
วังโปร่ง หมู่ที ่ 3 - ชุมชนป่าคา หมู่ที ่ 2 
ต ำบลยา งหล ่ อ  อ . ศ ร ี บ ุ ญ เ ร ื อ ง  จ .
หนองบัวลำภู 

230,000 230,000       

17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายชุมชนโนนนาใหม่ หมู่ที่ 13 - ชุมชน
หินตลาด หมู่ที่ 2 

100,000 100,000  99,500     

18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สาย ชุมชนโนนคูณ หมู่ที ่ 4 (คุ้มโนนคำ
น้อย) - โคกก้านโก่ง 

100,000 100,000  99,500     

19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายชุมชนโนนสะอาด หมู่ที ่ 1 - โนนกก
ลาน 

100,000 100,000  99,500     



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

20. โ คร งกาารปร ับปร ุ งถนนล ู กร ั ง เพื่ อ
การเกษตร สายชุมชนนาอุดม หมู่ที ่ 9 - 
บ้านดอนเล้า 

100,000 100,000  99,500     

21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายป่าช้า ชุมชนทุ่งโพธิ์ หมู่ที ่ 5 - บ้าน
หนองขาม 

100,000 100,000  99,500     

22. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายหน้า รพ.สต. หินตลาด หมู่ที่ 2 - บ่าน
หนองแต้ 

200,000 200,000  199,500     

23. โ คร งการปร ั บปร ุ งถนนล ู ก ร ั ง  เพื่ อ
การเกษตร สายชุมชนคึมน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 
11 - ชุมชนวังโพน หมู่ที่ 8 

100,000 100,000  99,500     

24. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สาย ชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ 12 - หนองกุง - 
โนนสมบูรณ์ 

100,000 100,000  99,500     

25. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายชุมชนวังแคน หมู่ที่ 6 - ลำห้วยนา - 
ห้วยช้างหล่ม 

100,000 100,000  99,500     

26. โครงการก่อสร้างร ่องระบายน้ำ คสล. 
ภายในชุมชนห้วยบง  หมู่ที่ 10 

230,000 230,000       

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน
โนนคูณ หมู่ที่ 4 - ลำห้วยยาง 

150,000 150,000  149,500     

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ท้างเท้า ชุมชน
โนนคูณ หมู่ที่ 4 กลุ่ม 5 ทางเข้าวัด 

100,000 100,000  99,500     

29. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก 
ภายในชุมชนโต่งโต้น หมู่ที่ 7 

100,000 100,000  99,500     



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

30. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก 
สายชุมชนโต่งโต้น หมู่ที่ 7 - ลำห้วยไฮ 

100,000 100,000  99,500     

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน
นาอุดม หมู่ที่ 9 

100,000 100,000  99,500     

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชน
โนนหัวนา หมู่ที่ 14 - ชุมชนโนนทอง หมู่
ที่ 16 

300,000 300,000  299,500     

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน
โนนทอง หมู่ที่ 16 

230,000 230,000  229,500     

34. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พันธุกรรม
พืชตำบลโนนสะอาด (ตึกแดง) 

100,000 100,000  87,000     

แผนงานงบกลาง 
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น 1,472,145 1,472,145  1,472,144.72     

2. ค่าชำระดอกเบีย้ 412,325 412,325  412,325     

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 490,000 490,000  288,965     

4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 20,000  19,093     

5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,270,000 11,270,000  12,919,100     

6. เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,830,000 2,830,000  3,989,000     

7. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 144,000 144,000  134,500     

8. สำรองจ่าย 167,044 167,044  234,990     

9. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล 51,400 51,400  51,400     

10 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตำบลโนนสะอาด 

280,000 280,000  280,000     



ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

11. 
 

เงินสมทบสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนวันละบาท (ผู้พิการ) รพ.
สต.โนนคูณ 

20,000 20,000       

12. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

630,616 630,616  945,924     

แผนงานเคหะและชุมชน 

1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายลำห้วยยาง หมู่
ที่ 4 ชุมชนโนนคูณ   

100000 100,000  100,000     

2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายลานคอนกรีต
ข้างวัด ชุมชนโต่งโต้น  หมู่ที่  

100000 30,000  30,000     

3. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายชุมชนนาอุดม 
หมู่ที่ 9 – ชุมชนวังโปร่ง หมู่ที่ 3  

100000 150,000  150,000     

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายชุมชนหินตลาด 
หมู่ที่ 2 – ชุมชนศรีภูทอง หมู่ที่ 15  

100000 50,000  50,000     

5. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายชุมชนคึมน้ำ
เกลี้ยง หมู่ที่ 11  

100000 100,000  100,000     

6. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายชุมชนวังโพน 
หมู่ที่ 8   

100000 100,000  100,000     

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

ลำดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/การเบิกจา่ย หน่วยดำเนินการ หมายเหต ุ
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ดำเนินการแลว้ ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
1. โครงการสอบธรรมสนามหลวง 50,000 10,000       

2. โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 100,000 100,000  100,000     

3. โครงการสืบสานประเพณีวันมหาสงกรานต์
ไหว้ศาลหลักเมือง เทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

100,000 100,000       

4. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
ศาลหลักเมืองและองค์ประธาน
คู่บ้านคู่เมือง 

30,000 20,000       

5. โครงการขบวนแห่ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100,000 100,000       

6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตาม
โครงการบ ุญต ้นน ้ำส ืบชะตาหม ู ่บ ้าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

170,000 170,000       

7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนสะอาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100,000 80,000  28,000     

 


