
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 449                         โครงการ
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 จ านวน 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.28
โครงการท่ีด าเนินการแล้ว จ านวน 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.20
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.38
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.41

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 192,856,610.00      บาท
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 จ านวน 59,540,090.00        บาท คิดเป็นร้อยละ 30.87   
โครงการท่ีด าเนินการแล้ว จ านวน 50,663,049.16        บาท คิดเป็นร้อยละ 85.091
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 380,300.00             บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4,067,000.00          บาท คิดเป็นร้อยละ 6.83



บัญชีสรุปโครงการจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอพียง     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอพียง   
        

ล าดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเศรษฐกิจ

พอเพียง 
30,000 30,000  30,000   สป./ 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

2. อุดหนุนกลุ่มพันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมักชีวภาพ
บ้านโต่งโต้น 

10,000 10,000  10,000   สป./ 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

3. อุดหนุนกลุ่มข้าวฮางงอก หมู่ 10 10,000 10,000  10,000   สป./ 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

รวม 50,000 50,000  50,000     
 



บัญชีสรุปโครงการจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

ล าดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000  100,000   สป./ 

งานสง่เสรมิการเกษตร 

 

2. โครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน 
ต้าบลโนนสะอาด 

50,000 50,000  45,990   สป./ 
งานสง่เสรมิการเกษตร 

 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 

30,000 30,000    √ สป./ 
งานสง่เสรมิการเกษตร 

 

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง 
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 

4,300 4,300   4,300 

(กันเงิน) 
 สป./ 

งานสง่เสรมิการเกษตร 

 

5. อุดหนุนกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 10000 10,000  10,000   สป./ 
งานสง่เสรมิการเกษตร 

 

รวม 194,300 194,300  155,990 4,300    

 

 



 บัญชีสรปุโครงการจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

400,000 300,000    √ สป.  

2. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 30,000 30,000  30,000   สป.  
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและป้องกันการ
ทุจริตให้กับผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ฯ/พนักงานฯ 

50,000 50,000  44,970   สป.  

4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

30,000 30,000  24,330   สป.  

5. โครงการจัดซื้อท่ีดินเพื่อจัดท าบ่อขยะหรือ
เพื่อกิจการในการบริการสาธารณะอื่นๆใน
พื้นที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

2,900,000 2,900,000    √ สป.  

6. ค่าไฟฟ้า 950,000 950,000  665,948.07   สป.  
7. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000 20,000    √ สป.  
8. ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000  28,133.38   สป.  



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
9. ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000  26,536   สป.  

10. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 200,000 200,000  164,622   สป.  
11. อุดหนุนเทศบาลโนนสูงเปือยตามโครงการ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนข่าวสารระดับ
อ าเภอ 

17,000 17,000    √ สป.  

12. อุดหนุนอ าเภอศรีบุญเรืองโครงการบริหาร
จัดการงานราชพิธีและงานรัฐ 

20,000 20,000  20,000   สป.  

13. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

1,450,000 1,450,000  977,900   สป.  

14. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 50,000    √ สป.  
15. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
100,000 100,000  31,800   กค.  

รวม 6,297,000 6,197,000  2,014,239     
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1. โครงการจัดท าและฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล
โนนสะอาด 

100,000 30,000  29,450   สป./ 
งานป้องกัน 

 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

50,000 50,000  21,000   สป./ 
งานปอ้งกัน 

 

3. โครงการฝึกอบรมเยาวชนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า 

30,000 30,000    √ สป./ 
งานปอ้งกัน 

 

4. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 30,000 30,000  28,925   สป./ 
งานปอ้งกัน 

 



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
5. โครงการสัมมนาทางวิชาการและทัศน

ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
100,000       100,000  96,850   สป./ 

งานปอ้งกัน 
 

6. ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 200,000    √ สป./ 
งานป้องกัน 

 

7. เครื่องดับเพลิง 70,000 70,000  69,000   สป./ 
งานป้องกัน 

 

รวม 480,000 510,000  245,225     
แผนงานการศึกษา 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

150,000 150,000    √ กศ.  

2. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

100,000 100,000    √ กศ.  

3. โครงการอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

1,850,000 1,293,600  1,293,600   กศ.  

4. โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000 50,000  50,000   กศ.  

5. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 100,000  100,000   กศ.  
6. โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก 20,000 30,000  30,000   กศ.  
7. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000  50,000   กศ.  
8. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอก

สถานท่ี 
50,000 50,000  50,000   กศ.  



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
9. โครงการส่งเสริมความรู้หนังสือพิมพ์ศูนย์

การอ่านหนังสือหมู่บ้านในต าบลโนน
สะอาด 

120,000 120,000  103,850   กศ.  

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

2,040,720 747,120  2,119,450   กศ.  

11. โครงการอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียน 
สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,362,000 2,277,030  2,047,592.16   กศ.  

12. โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตาม
โครงการอุดหนุนกลางวัน 

3,616,000 3,616,000  3,606,040   กศ.  

13. โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตาม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน สพฐ. 

100,000 100,000  100,000   กศ.  

14. โครงการอุดหนุนโรงเรียนโนนคูณตาม
โครงการแข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์ 

30,000 30,000  30,000   กศ.  

15. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ตามโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพดนตรีวง
เมโลเดี่ยน 

10,000 10,000  10,000   กศ.  

16. โครงการอุดหนุนโรงเรียนหินตลาด-ศรีสง่า
ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

80,000 80,000  80,000   กศ.  

17. โคร งการพัฒนาคุณภาพศึ กษาด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

61,400 61,400  61,400   กศ. อุดหนุนเฉพาะกิจ 

18. โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 5,500 5,500  5,500   กศ.  
19. เก้าอี้ส านักงานแบบมีพนักงานพิง 4,500 4,500  4,500   กศ.  

รวม 10,800,120 8,875,150  9,741,932.16     



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก
และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

24,450 24,450  21,000   กสส.  

2. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

30,000 30,000  28,000   กสส.  

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 20,000 20,000  20,000   กสส.  
4. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 30,000 30,000  14,100   กสส.  
5. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพใน

ชุมชนเพื่อลดเหตุร าคาญ 
15,000 15,000  14,994   กสส.  

6. โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคียงคู่อาหาร
ปลอดภัย 

17,700 17,700  17,700   กสส.  

7. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพพระรัตนฯการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด 

198,900 98,900  98,900   กสส.  

8. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมฯ 

80,000 80,000  78,700   กสส.  

9. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

59,500 50,000  50,000   กสส.  

10. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ด้านบริการแพทย์ฉุกเฉิน 

20,000 20,000  19,400   กสส.  

11. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 100,000  95,750   กสส.  
รวม 595,550 486,050  458,544     

 



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์   

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน 

25,000 25,000  25,000   สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 25,000 25,000    √ สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

3. อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวล าภูเพื่อ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม อั น เ ป็ น ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน์ 

30,000 30,000    √ สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

รวม 80,000 80,000  25,000     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 100,000 100,000  99,500   สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

2. โครงการแข่งขันกีฬาทั่วไทยต้านยาเสพติด
ระดับต าบลโนนสะอาด 

80,000 80,000  79,950   สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

3. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
ป้องกันภัยยาเสพติดเทศบาลต าบลโนน
สะอาด 

50,000 50,000  49,500   สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

4. อุดหนุนที่ท าการอ าเภอศรีบุญเรืองตาม
โครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง 

35,000 33,000  25,000   สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

5. อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู 
(ศพส.จว.นภ.) 

40,000 60,000  40,000   สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

6. อุดหนุนกลุ่มทอผ้าลายน้ าไหล หมู่ 13 10,000 10,000    √ สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
7. โครงการออกหน่วยรับช าระภาษีเคลื่อนที่ 30,000 30,000  12,645   กค.  

รวม 345,000 363,000  306,595     
แผนงานเคหะชุมชน  

1. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าคุ้ม
โนนค าน้อย หมู่ 4 บ้านโนนคูณ 

200,000 200,000  190,158   กช.  

2. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 5 บ้านทุ่งโพธิ ์

100,000 200,000  198,994   กช.  

3. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสายชุมชนโต่งโต้น - ล า
ห้วยยาง หมู่ 7 

100,000 100,000  96,302   กช.  

4. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
ชุมชนนาอุดม หมู่ 9 

250,000 250,000  249,097   กช.  

5. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าชุมชนวังโปร่งหมู่ 3-ป่าคา 

50,000 50,000  41,903   กช.  

6. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย

200,000 200,000  197,902   กช.  



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสายชุมชนวังโปร่ง หมู่ 3 - 
ฝายน้ าล้น 

7. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
สายชุมชนหินตลาด - ชุมชนศรีภูทอง 

150,000 150,000  149,902   กช.  

8. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน  หมู่ 6 
บ้านวังแคน 

100,000 100,000  98,620   กช.  

9. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงไปเมรุ หมู่ 10 บ้านห้วย
บง 

350,000 350,000  349,518   กช.  

10. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าชุมชนหินตลาด - บ้านคึ้ม
น้ าเกลี้ยง  หมู่ 11 

100,000 100,000  93,789   กช.  

11. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าส่องสว่างชุมชน
ศรีสง่า หมู่ 12 

100,000 100,000  40,852   กช.  

12. อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการขยาย

100,000 100,000  83,969   กช.  



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
เขตไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนบ้านวังคูณ หมู่ 
17 

รวม 1,800,000 1,900,000  1,791,006     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบเมรุ หมู่ 1 บ้านโนนสะอาด 

145,000 145,000  121,000   กช.  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโต่งโต้น หมู่ 7 คุ้มฟ้าสีคราม 

100,000 100,000  93,577   กช.  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคุ้มมงคลพัฒนา ชุมชนโนนนาใหม่ หมู่ 
13 

161,000 161,000  147,808   กช.  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนทอง หมู่ 16 - สามแยกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

77,000 77,000  73,484   กช.  

5. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนนทอง หมู่ 16 

50,000 50,000   √ 
(50,000) 

 กช.  

6. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
ชุมชนวังแคน หมู่ 6 

93,000 93,000  87,000   กช.  

7. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่1 

59,000 50,000   √ 
(50,000) 

 กช.  

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปา ชุมชนโนนนาใหม่ 

41,000 41,000  38,347   กช.  



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
9. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริม

ผิวหินคลุกชุมชนโนนทอง หมู่ 16 - ชุมชน
โนนหัวนา หมู่ 14 

150,000 276,000   √ 
(276,000) 

 กช.  

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรรีตเสริม
เหล็กบ้านวังโพน หมู่ 8 - ชุมชนศรีภูทอง 
หมู่ 15 

253,000 253,000  234,804   กช.  

11. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
ชุมชนคึมน้ าเกลี้ยง  หมู่ 11 

150,000 150,000  137,000   กช.  

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กลุ่มที่ 2 ชุมชนศรีสง่า หมู่ 12 

100,000 100,000  100,000   กช.  

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนศรีภูทอง หมู่ 15 - ชุมชนหินตลาด 
หมู่ 2 

405,000 405,000  403,000   กช.  

14. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในซอย
ช่างป่อง หมู่ 17 

94,000 94,000  84,000   กช.  

15. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบเมรุ หมู่ 3 บ้านวังโปร่ง 

100,000 100,000  90,000   กช.  

16. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 4 
บ้านโนนคูณ 

91,000 91,000  85,000   กช.  

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชุมชนโนนคูณ หมู่ 4 - ชุมชนวังโปร่ง 
หมู่ 3 

100,000 100,000  93,577   กช.  

18. โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังปรับเป็น
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย

9,974,000 9,974,000  8,498,571.39   กช.  



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ชุมชนทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 – ชุมชนวังโปร่ง หมู่
ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.14004 

19. โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังปรับเป็น
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
ชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 – ชุมชนวังแคน 
หมู่ที่  6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.
14006 

9,974,000 9,974,000  8,498,571.39   กช.  

รวม 22,117,000 22,234,000  18,785,740 376,000    
แผนงานงบกลาง  

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 580,600 457,536   420,334   สป.  
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 19,000,000 12,404,400   11,637,200   สป./ 

งานสวัสดิการฯ 
 

3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,300,000 3,686,400  3,375,200   สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

4. ผู้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 138,000 162,000  146,000   สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 

5. เงินส ารองจ่าย 150,000       220,000   93,790   สป.  
6. ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 45,000 45,110  45,110   สป.  
7. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบั

ต าบลโนนสะอาด 
200,000 280,800  280,800   กสส.  

8. เงินสมทบสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนวันละบาท (ผู้พิการ) รพ.
สต.โนนคูณ 

200,000 20,000    √ สป./ 
งานสวัสดิการฯ 

 



ล าดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
9. เ งิ นสมทบกองทุนบ า เหน็ จบ า นาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
569,600 569,344  571,344   กค.  

รวม 24,183,200 17,845,590  16,569,778     
 



บัญชีสรุปโครงการจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ แผนการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ เงินสะสม ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ   
1. โครงการสอบธรรมสนามหลวง 20,000 50,000    √ กศ.  

2. โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 100,000 150,000  149,000   กศ.  

3. โครงการสืบสานประเพณีวันมหาสงกรานต์
ไหว้ศาลหลักเมือง 

100,000 150,000  50,000   กศ.  

4. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ ว ณ
ศ า ล ห ลั ก เ มื อ ง แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ธ า น
คู่บ้านคู่เมือง 

50,000 50,000  50,000   กศ.  

5. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอศรีบุญเรือง
ตามโครงการขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

35,000 35,000    √ กศ.  

6. อุ ดหนุ นคณะกรรมกา รหมู่ บ้ า นต าม
โครงการบุญสืบชะตาหมู่บ้าน 

170,000 170,000  170,000   กศ.  

7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโนนสะอาด 80,000 100,000  100,000   กศ.  

8. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในระดับ
ต าบลโนนสะอาด  

25,000 100,000    √ กศ.  

รวม 580,000 805,000  519,000     
 



ส่วนที่ 7  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลต าบล
โนนสะอาดฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครบถ้วน  
2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สรุปผลการด าเนินงาน

ปี 2562 มีดังนี ้
3.จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประเมินผลการด าเนินการตาม

แผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) จ านวนโครงการทั้งหมด 449 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอพียง 

จ านวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
25 ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

จ านวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
45.45 ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 
ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 

จ านวนโครงการทั้งหมด 411 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ ๑๐2 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 24.81 ด าเนินการไปแล้ว 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.31 อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 2.94 ไม่ได้ด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.74 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีต  ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

จ านวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
53.33 ด าเนินการไปแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 

 

 

 
 



 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 4  ยุทธศำสตร์ 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (ปี 2562) จ ำนวน 449 โครงกำร 
โครงกำรตำมเทศบัญญัติฯ ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 118 โครงกำร 
โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 97 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 82.20 
โครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 4 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 3.38 
โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 17 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 14.40 
 

 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลโนนสะอาด มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

2.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4.เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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สรุปผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 


