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ค ำน ำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม  
 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้
นากยกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 
 

                                                                      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
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สารบญั 
เร่ือง            หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า           3  

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        8  

ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13  

ภาคผนวก             
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ส่วนที่ ๑บทน า 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้(ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนเมืองจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก(ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมือง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเมือง) สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบลโนนเมือง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมือง ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ
เร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองโดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
  4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
  5.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ(ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง)ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล  
โนนเมืองหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  

  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแ ต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3)ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  



๖ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
  2.ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ(นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง)เพื่อด าเนินการต่อไป 
  2.การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
  2.5รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเมือง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



๗ 
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  2.7การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนากยกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมือง 
3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองมีอ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7.ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมือง เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโนนเมือง 
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ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
๑.ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อวันท่ี 1  สิงหาคม  2529 ปัจจุบันท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองต้ังอยู่ เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 13
บ้านโนนสง่า ต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ต้ังอยู่ทิศตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีระยะทางห่างจากท่ีว่าการอ าเภอนากลาง 22 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดหนองบัวล าภู 50 
กิโลเมตร              

 ๑.๑.๑ เนื้อที่  ต าบลโนนเมือง มีเนื้อที่ท้ังหมด  30.95 ตร.กม. หรือ 43,077  ไร่   

1.๒   ภูมิประเทศ พื้นท่ีของต าบลส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายสลับกับดินลูกรัง และเป็นท่ีราบสูงบางพื้นท่ีมี
ภูเขาแต่ไม่สูงชัน และโดยท่ัวไปพื้นท่ีไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ดีเท่าท่ีควร 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ต.อุทัยสวรรค ์    อ.นากลาง     จ.หนองบัวล าภู  
  ทิศใต้  ติดต่อกับ   ต.โนนม่วง    อ.อ าเภอศรีบุญเรือง     จ.หนองบัวล าภู 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต.โนนขม้ิน       อ.เมือง     จ.หนองบัวล าภู 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต.หนองกุงแก้ว     อ.ศรีบุญเรือง     จ.หนองบัวล าภู และต าบลผา
สามยอด  อ าเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ      
 ลักษณะภูมิอากาศในต าบลโนนเมือง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับต าบลอื่น ๆ ในอ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป
ขึ้นอยู่กับมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตก
เฉพาะในฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน 

 ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือน มีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 34 - 36 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม และจะตกมากในเดือน สิงหาคม -กันยายน เนื่องจาก

อิทธิพลพายุดีเปรสชัน 
 ฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม– มกราคม โดยมี

อุณหภูมิเฉล่ีย 15 - 16 องศาเซลเซียส 

๑.4 ลักษณะดิน      
 ดินส่วนใหญ่ในต าบลโนนเมือง จะมีช้ันบนเป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินค่อนข้างต้ืนช้ันล่างยังคงเป็นดิน
เหนียว ดินลูกรังมีการระบายน้ าค่อนข้างเร็ว 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง มีหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ การเลือกต้ัง 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง แบ่งการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง เป็น 
๑ เขตการเลือกต้ังโดยใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน การเลือกต้ัง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ังจ านวน ๑5 หมู่บ้าน มีสมาชิก จ านวน 
15 คน 
 
  

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านโนนเมือง นายศิริชัย  สนสมบัติ (ก านัน) 

2 บ้านโนนม่วง นางอุบล  สิทธิ 

3 บ้านโนนไหม นายนิคม  อ่อนสะอาด 

4 บ้านโนนศิลา นายทวีศักด์ิศิร ิ แก้วบ้านเหล่า 

5 บ้านโนนสง่า นางวันนา  ศรีโนนยาง 

6 บ้านต้างค า นายอุดร  สังขเพท 

7 บ้านภูพระ นายอ านวย  ราชบาศรี 

8 บ้านโนนผักหวาน นายชูชาติ  ปัญญายาว 

9 บ้านมอเล้ียว นางวิลัย  ถมมา 

10 บ้านโนนเปรมชัย นายชาลี  คงกระเรียน 

11 บ้านโนนม่วงใต้ นางปภาวรินทร์  จันทะกล 

12 บ้านโนนชัยศรี นายสนิท  ทุมซะ 

13 บ้านนาอ่างทอง นายวิชัย  จันทะเสน 
14 บ้านโนนศิลาเหนือ นายสมบัติ  เพียอา 

15 บ้านโนนผักหวานใต้ นายผล  โพสุการ 
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2.3 ข้อมูลเก่ียวกับประชากร 
 ในปี 2564 จ านวนประชากรในต าบลโนนเมือง  มีจ านวนท้ังส้ิน  11,050  คน เป็นชาย 5,557 คน
เป็นหญิง  5,493 คน จ านวนครัวเรือน  2,856  ครัวเรือน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

  

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโนนเมือง 388 433 821 225 นายศิริชัย  สนสมบัติ (ก านัน) 
2 บ้านโนนม่วง 510 528 1,038 284 นางอุบล  สิทธิ 
3 บ้านโนนไหม 589 604 1193 283 นายนิคม  อ่อนสะอาด 
4 บ้านโนนศิลา 275 241 516 135 นายทวีศักด์ิศิริ  แก้วบ้านเหล่า 
5 บ้านโนนสง่า 397 356 753 192 นางวันนา  ศรีโนนยาง 
6 บ้านต้างค า 336 305 641 184 นายอุดร  สังฆเพศ 
7 บ้านภูพระ 479 487 966 254 นายอ านวย  ราชบาศรี 
8 บ้านโนนผักหวาน 329 301 630 157 นายชูชาติ  ปัญญายาว 
9 บ้านมอเล้ียว 95 101 196 60 นางวิลัย  ถมมา 

10 บ้านโนนเปรมชัย 379 395 774 194 นายชาลี  คงกระเรียน 
11 บ้านโนนม่วงใต้ 392 394 786 197 นางปภาวรินทร์  จันทะกล 
12 บ้านโนนชัยศรี 268 252 520 142 นายสนิท  ทุมซะ 
13 บ้านนาอ่างทอง 362 354 716 188 นายวิชัย  จันทะเสน 
14 บ้านโนนศิลาเหนือ 431 420 851 201 นายสมบัติ  เพียอา 
15 บ้านโนนผักหวานใต้ 327 322 649 160 นายผล  โพสุการ 

รวม 5,557 5,493 11,050 2,856  
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4.วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์การพฒันา 
วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  ชาวประชาอยู่ดี บริหารงานอย่างเต็มท่ี  
       มีความโปร่งใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  พร้อมพัฒนาสู่อาเซียน” 
พันธกิจ 
 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงแวดล้อมอย่างถึงพร้อม สร้างอาชีพท่ีหลากหลายต่อเนื่อง  ยั่งยืน  
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  5 ปี 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

เพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จรอบ 4 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  จ านวน  36  
แนวทาง  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้ 
       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.1  การจัดท าแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
 1.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาชนท่ัวไป 
 1.3  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าท่ีผลิตใน 
                ชุมชน 
 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทย 
 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
 1.6   สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 
 1.7  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.8   ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
         1.9   ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
 1.10 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเท่ียว 
       2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 2.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2.3  ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
 2.4  พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
 2.5  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
 2.6  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 
 3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3.3   สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 3.4  จัดระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
 3.5  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.6  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.7  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
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 3.8  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 3.9  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 3.10  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย 
 3.11  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 3.12  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 
 3.13  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
 3.14  ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 3.15  การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
 3.16  การบริการประชาชน 
 3.17  การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ     
      
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1   ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 
 4.2   ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 4.3   ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ประจ าปี 256๔ 

ส่วนที่ 3รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

16 
 

2,080,000 
 

16 
 

2,080,000 
 

17 
 

2,370,000 
 

15 
 

1,850,000 
 

15 
 

1,850,000 
 

79 
 

925,000 
 

2. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

71 21,000,000 57 13,900,000 57 13,290,000 50 12,440,000 50 12,440,000 285 73,070,000 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน   

232 31,307,000 221 29,312,000 244 34,901,760 236 35,666,760 236 35,666,760 1,168 166,854,280 

4. การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

28 2,045,000 29 1,935,000 27 1,755,000 29 1,855,000 29 1,855,000 142 9,445,000 

รวมทั้งหมด 347 56,432,000 323 47,227,000 345 52,316,760 330 51,811,760 330 51,811,760 1,674 259,599,280 



๑๕ 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ประจ าปี 256๔ 

  
 

 
          ตารางสรุปผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
โครงการในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
โครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการจ่ายขาด ผูกพัน 
โครงการที่เบิกจ่าย

งบประมาณ 
โครงการที่ไม่ได้

เบิกจ่าย/คงเหลือ 

  
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

15 1,850,000 8 770,000 - - - - - - 8 770,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

50 12,440,000 5 570,000 - - 2 400,000 1 15,640 2 150,000 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถ่ิน   

236 35,666,760 76 29,258,440 34 8,543,597 18 2,703,905.39 78 31,392,593.88 35 
2,743,50

0 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
29 1,855,000 4 295,000 - - - - - - 4 295,000 

รวม 330 51,811,760 93 30,893440 34 8,543,597 20 3,103,905.39 79 31,408,233.88 49 3,958,500 
 
  



๑๖ 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ประจ าปี 256๔ 

                           ตารางสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ปี 2564 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

   

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

1 โครงการประชาคมชุมชนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 30,000 10,000      - 10,000 

2 
โครงการจัดการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

500,000 500,000     
500,000 

 - 

3 โครงการสง่เสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน 50,000 50,000      - 50,000 

4 โครงการสง่เสริมอาชีพส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 50,000 50,000     50,000  - 
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 60,000 50,000      - 50,000 

6 โครงการสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทน/การประหยัดพลังงาน 100,000 30,000     30,000  - 

7 
โครงการสง่เสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิ
พอเพียง 

50,000 50,000 
 

   
540 

- 49,460 

8 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

30,000 30,000     
 

- 30,000 

 
          

 
          

รวม 870,000 770,000     580,540  189,460  
 
 
 

 
 
  



๑๗ 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ประจ าปี 256๔ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

1 โครงการก าจัดวัชพืชล าน้ ามอ 50,000 50,000      - 50,000 
2 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 100,000 100,000      - 100,000 

3 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก และเททับด้วยคอนกรีต 
หมู่ที่ 13 

200,000 200,000   200,000  
 

 - 

4 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก และเททับด้วยคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 

200,000 200,000   200,000  
 

 - 

5 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 50,000 20,000      15,640 4,360 
           

รวม 600,000 570,000   400,000   15,640 154,360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 



๑๘ 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ประจ าปี 256๔ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน     

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

1 โครงการ อบต.สีขาว 30,000 30,000     6,000  24,000 

2 
โครงการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

5,000 5,000     
 

1,180 3,820 

3 
โครงการพนักงานส่วนต าบลและประชาชนจิตอาสาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

30,000 10,000     
 

2,620 7,380 

4 
โครงการอบรมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

300,000 100,000     
 

- 100,000 

5 โครงการวันท้องถ่ินไทย 10,000 10,000      - 10,000 

6 
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2564 แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

50,000 50,000     
 

- 50,000 

7 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบ e-laas 

30,000 20,000     
 

- 20,000 

8 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่และ
วันสงกรานต์ 7 วันอันตราย 

100,000 100,000     
87,200 

10,950 1,850 

9 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน อปพร. 30,000 20,000      17,120 2,880 
10 โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 300,000 150,000    80,000 23,605 206,395 - 

11 
โครงการต้ังจุดตรวจหมู่บ้านเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ
เฝ้าระวังยาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน 

100,000 90,000     
90,000 

 - 

12 โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 50,000 50,000      - 50,000 

13 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

100,000 100,000     
100,000 

 - 

14 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันไฟป่า และยุวชนพิทักษ์ป่า 50,000 20,000      - 20,000 
15 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ าแก่นักเรียนในสถานศึกษาฯ 80,000 80,000     80,000  - 



๑๙ 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ประจ าปี 256๔ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

16 โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนต าบลโนนเมือง 170,000 170,000     170,000  - 

17 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 80,000     80,000  - 
18 โครงการสง่เสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 30,000 50,000     18,700  31,300 
19 โครงการสร้างสรรค์แม่ฉันสร้างสื่อ 30,000 40,000      - 40,000 

20 
โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของครผูู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

75,000 75,000     
 

- 75,000 

21 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

99,760 101,480     
 

50,740 50,740 

22 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

100,000 70,800     
 

35,400 35,400 

23 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา ค่าหนังสอื 46,400 47,200      23,600 23,600 

24 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

46,400 47,200     
 

23,600 23,600 

25 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา 400,000 401,200    18,700  419,900 - 

26 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายสนับสนุนสถานศึกษา ค่าพัฒนาครู 144,000 144,000      59,000 85,000 
27 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายสนับสนุนสถานศึกษา 1,200,000 1,156,400      1,155,100 1,300 
28 โครงการสง่เสริมสุขภาพที่ดี ด้วยกีฬาฟุตบอล 20,000 20,000      13,500 6,500 
29 ค่าอาหารเสริม(นม) 2,000,000 2,063,360   285,226.32   1,655,274.88 122,858.80 

30 
โครงการก่อสร้างสุขาส าหรับครูและผู้ปกครอง ศพด.วัดสามัคคี
ธรรม 

100,000 100,000   100,000  
 

 - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

31 โครงการติดฝ้าเพดานห้องอนุบาล 1 ศพด.บ้านโนนผักหวาน 50,000 30,000   29,000    1,000 
32 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมอาคารประกอบ ศพด.บ้านภูพระ 50,000 50,000   46,000    4,000 

33 โครงการปูกระเบื้องลานกิจกรรม ศพด.บ้านโนนเปรมชัย 50,000 50,000     50,000  - 
34 โครงการปูกระเบื้องห้องครัว ศพด.บ้านโนนผักหวาน 50,000 30,000   30,000    - 
35 โครงการมงุหลังคาเดินเข้า-ออก ศพด.โนนเปรมชัย 100,000 100,000     100,000  - 
36 โครงการปรับโครงสร้าง ศพด.ชุมชนโนนม่วง 150,000    150,000 150,000   - 

37 
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 

30,000 30,000     
 

30,000 - 

38 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพท ากระเป๋าจากเชือกพลาสติก
โรงเรียนบ้านโนนเมือง 

30,000 30,000     
 

30,000 - 

39 
โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพโรงเรียนบ้านโนนไหมโนน
ศิลา 

30,000 30,000     
 

30,000 - 

40 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 30,000 30,000      30,000 - 
41 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด สพฐ. 3,000,000 3,024,000      2,910,740 113,260 

42 
อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.โนนเมือง ด้านกิจกรรมการศึกษา/
กิจกรรมกีฬา 

100,000 100,000     
 

100,000 - 

43 อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวล าภู 24,000 24,000      20,000 4,000 

44 
โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การป้องกันโรค
ระบาดในชุมชน (Covid-19) 

100,000 100,000     
 

- 100,000 

45 โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมคัรบริบาลท้องถ่ิน 20,000 20,000      - 20,000 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

46 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารรีไซเคลิต าบล
โนนเมือง 

200,000 200,000     
158,000 

 42,000 

47 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 100,000 100,000     100,000  - 
48 โครงการรณรงค์สง่เสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 300,000 100,000   22,735    77,265 

49 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา 

100,000 80,000   5,340  
 

49,670 24,990 

50 อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส) 50,000 50,000     20,000 20,000 10,000 
51 โครงการอุดหนุนพระราชด าริสาธารณสุข 300,000 300,000   300,000    - 

52 โครงการปันย้ิม สร้างสุข ผู้สูงอายุ 200,000 130,000      - 130,000 
53 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 30,000 30,000      - 30,000 
54 โครงการสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 150,000 120,000      - 120,000 
55 โครงการใหค้วามรู้ดูแลกันและกันชมรมผู้สูงอายุ 50,000 30,000      - 30,000 

56 โครงการสง่เสริมอาชีพส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 50,000 50,000     50,000  - 
57 โครงการก าจัดวัชพืชล าน้ ามอ 50,000 50,000      - 50,000 
58 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 100,000 100,000      - 100,000 
59 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โนนเมือง 300,000 300,000   273,000    27,000 

60 
โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 จุด หมู่
ที่ 15 

40,000 40,000     
 

- 40,000 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

61 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน จ านวน 31 จุด หมู่ที่ 5 108,500 108,500      - 108,500 

62 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย 1.ซอยตรง
ข้ามวัดอัมพวนารามด้านทิศเหนือ 2.ซอยตรงข้ามสระประมง
แม่บ้านด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 2 

200,000 200,000     
 

200,000 - 

63 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 

200,000 160,000     
 

160,000 - 

64 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 

200,000 200,000     
 

200,000 - 

65 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 

200,000 200,000     
 

200,000 - 

66 
โครงการก่อสร้างโรงครัว และห้องน้ าศาลาประชาคม พรอ้มย้าย
ฉางข้าว หมู่ที่ 10 

200,000 200,000   200,000  
 

 - 

67 
โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

200,000 200,000     
200,000 

 - 

68 โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 200,000    200,000 200,000   - 
69 โครงการขยายถนน โดยการเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 200,000 91,500   91,000    500 

70 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการลาดยาง
ทับคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

200,000 200,000     
200,000 

 - 

71 โครงการถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จ านวน 2 จุด 200,000    200,000 200,000    
72 โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 200,000 200,000      200,000 - 

73 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ถนนสายโนนชัยศรี-โนน
สวรรค ์

200,000 200,000   200,000  
 

 - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

74 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 8 200,000 200,000   193,952.89    6,047.11 
75 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมย้ายหม้อแปลง หมู่ที่ 14 200,000 200,000   191,234.18    8,765.82 

76 
โครงการอุดหนุนไฟฟ้าฯ เพ่ือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 
12 

200,000 200,000   186,417.39  
 

 13,582.61 

77 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,000,000 12,266,800     320,000 11,920,100 26,700 

78 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,000,000 3,552,000     70,000 3,364,400 117,600 
79 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 200,000 150,000      120,000 30,000 

80 
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนเมือง - โนนงาม โดยการลง
หินคลุก จ านวน 3 ช่วง 

300,000   300,000   
 

286,050 13,950 

81 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก จ านวน 
2 สาย ม.3 

200,000   200,000   
 

199,800 200 

82 
โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกโนนไหม - วัดป่าเทพมงคล
พิชัยโดยการลงหินคลุก 

150,000   150,000   
 

149,900 100 

83 
โครงการซ่อมแซมถนนช่วงต่อจากถนนลาดยางบ้านโนนไหม - 
หนองโกโดยการลงหินคลุก 

250,000   250,000   
 

249,800 200 

84 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จ านวน 6 สาย 1.
สายโนนสง่า - โนนสวรรค ์ 

350,000   350,000   
 

333,000 17,000 

85 
โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายต้างค า - 
โนนผักหวานและสายต้างค า - 

100,000   100,000   
 

95,500 4,500 

86 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายโนนผักหวาน - 
บ้านต้างค า ม.8 

300,000   300,000   
 

285,000 15,000 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

87 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก สาย
โนนผักหวาน - หนองข้ีเหล็ก 

50,000   50,000   
 

47,480 2,520 

88 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก 
จ านวน 2 สาย ม.10 

300,000   300,000   
 

285,000 15,000 

89 
โครงการซ่อมแซมถนนสายโนนเปรมชัย - สามแยกโนนงาม โนน
เมือง โดยการลงหินคลุก 

142,000   142,000   
 

141,900 100 

90 โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน ม.11 350,000   350,000    333,300 16,700 

91 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก 
จ านวน 3 สาย ม.12 

350,000   350,000   
 

349,800 200 

92 
โครงการซ่อมแซมถนนโนนศิลาเหนือ - นาเลิง โดยการลงหิน
คลุก 

150,000   150,000   
 

149,800 200 

93 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงดินลูกรงั สาย
สามแยกนานางล าใย 

100,000   100,000   
 

100,000 - 

94 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงดินลูกรงั 
จ านวน 3 สาย 

350,000   350,000   
 

350,000 - 

95 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงดินลูกรงั แยก
นาพ่อกา-นาพ่อส าราญ 

50,000   50,000   
 

49,977 23 

96 
โครงการปรับปรงุถนนด้วยการลงดินลูกรังสายด้านทิศตะวันตก
บ้านโนนผักหวาน 

100,000   100,000   
 

95,600 4,400 

97 โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน ม.3 50,000   50,000    50,000 - 
98 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก สายกลางบ้าน ม.6 250,000   250,000    242,500 7,500 
99 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก จ านวน 2 จุด ม.13 300,000   300,000    300,000 - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

100 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัว U พร้อมฝาเหล็ก 
จ านวน 2 จุด 1.สี่แยกบ้าน ม.10 

50,000   50,000   
 

43,900 6,100 

101 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.4 422,000   422,000    420,000 2,000 
102 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.7 350,000   350,000    349,700 300 

103 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตสายสามแยกนา
อ่างทอง ภูพระ ต้างค า 

500,000   500,000   
 

500,000 - 

104 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต จากศาลา
ประชาคม บ้านโนนเมือง ไปทิศตะวันตก 

358,000   358,000   
 

357,700 300 

105 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.
15 

300,000   300,000   
 

300,000 - 

106 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างประปาหอสูงเหล็ก
และวางท่อระบบประปา ม.1 

500,000   500,000   
 

500,000 - 

107 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก
และวางท่อระบบประปา ม.2 

500,000   500,000   
 

500,000 - 

108 
โครงการปรับปรงุระบบประปาเดิมและติดต้ังระบบสูบน้ าพลัง
แสงอาทิตย์ ม.14 

500,000   500,000   
 

496,000 4,000 

109 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายโนนม่วงใต้ หนองโก 100,000   100,000    - 100,000 
110 โครงการปรับปรงุสันฝายเก็บน้ า 50,000   50,000    - 50,000 
111 โครงการขุดลอกล าห้วยมอช่วงบริเวณที่นานายประดิษฐ์ บุญมี 150,000   150,000    - 150,000 

112 
โครงการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

64,250   64,250   
 

64,250 - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

113 

โครงการ ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดต้ังศูนย์พักคอยและ
แยกกักตัวในพ้ืนที่ต าบลโนนเมือง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

507,347   507,347   

 

507,347 - 

           
           

           

รวม 45,512,657 29,258,440  8,543,597 2,703,905.39 648,700 
 

1,923,505 31,392,593.88 2,430,732.73 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ที ่ โครงการ 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่ได้บรรจ ุ
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ผูกพัน โอนเพ่ิม 

 
 

โอนลด เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไม่ได้เบิกจ่าย/
คงเหลือ 

  
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

1 กิจกรรมร่วมงานกาชาดประจ าปี จังหนองบัวล าภ ู 100,000 50,000     50,000  - 
2 โครงการทอดเทียนพรรษาและเข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000 70,000      - 70,000 

3 
โครงการสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 

25,000 25,000     
 

- 25,000 

4 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสง่เสริมประเพณี
ท้องถ่ิน 

150,000 150,000     
 

- 150,000 

           

           

           
           

รวม 325,000 295,000     50,000  245,000 
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สรุปผลการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่อยู่ในแผน ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 330 โครงการ 

สามารถด าเนินการ จ านวน  81  โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ  

จ านวน  49  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ

ของข้อบัญญัติ 
คิดเป็นร้อยละ
ของเงินสะสม 

คิดเป็นร้อยละ
ของโอนเพิ่ม 

คิดเป็นร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 330 51,811,760 

14.24 9.39 0.91 

 
 
 
 
 

14.85 

2 ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ 93 30,893,440 

3 จากเงินสะสม 34 8,543,597 

4 โอนเพิ่ม 3 550,00 

5 

สามารถด าเนินการ 
- ข้อบัญญัติ  = 47 
- เงินสะสม   = 31         81 
- โอนเพิ่ม    = 3 

81 34,512,139.27 

6 ไม่ได้ด าเนินการ 49 3,958,500 

7 ผูกพัน 20 3,103,905.39 คิดเป็นร้อยละ ของสามารถด าเนินการ  = 24.55 
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สรุปผลการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล โนนเมืองได้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยแยก
เป็นผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  4   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 จ านวน  15  โครงการ โครงการท่ีจัดท าเป็นข้อบัญญัติ จ านวน  
8 โครงการ แยกเป็น    

1.1 โครงการท่ีได้ด าเนินการท้ังหมด      จ านวน  0  โครงการ   
1.2 โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการท้ังหมด   จ านวน  8  โครงการ   

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564  จ านวน  50  โครงการ  โครงการท่ีจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 5 
โครงการ แยกเป็น 

2.1 โครงการท่ีได้ด าเนินการท้ังหมด     จ านวน  3  โครงการ 
2.2 โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการท้ังหมด  จ านวน  2  โครงการ   

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน  โครงการท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 จ านวน 236 โครงการ  โครงการท่ีจัดท าเป็นข้อบัญญัติ  จ านวน  76  โครงการ  
และจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  34  โครงการ  โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่  จ านวน 3 โครงการ แยกเป็น 

3.1 โครงการท่ีได้ด าเนินการท้ังหมด     จ านวน  78  โครงการ   
3.2 โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการท้ังหมด  จ านวน   35   โครงการ   

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน    โครงการท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564  จ านวน  29  โครงการ  โครงการท่ีจัดท าเป็นข้อบัญญัติ  จ านวน  4  
โครงการ   แยกเป็น 

4.1 โครงการท่ีได้ด าเนินการท้ังหมด        จ านวน 0  โครงการ   
4.2 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการท้ังหมด  จ านวน   4   โครงการ
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