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ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.2548 
และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้มีการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด (การด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึง เดือน
กันยายน  2565) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.2561 –
พ.ศ.2565)  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการ
จัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด (e-plan) 
และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุ
เปูาหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 1  บทน า 

------- 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และ
ข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561– 2565โครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต าบลโนนเพ็ด 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ
ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็
จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส
ก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน 
โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้น
ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด    
               5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดที่จะต้องผลกัดันใหก้ารด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลโนนเพ็ด หมู่ที่บ้าน  11 หมู่บ้านหรือ
สังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
          1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด คัดเลือก จ านวน 3 คน  
          2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
          3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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          4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนเพ็ด  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยการก าหนด
กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ดังนี ้
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่ง
การศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ  คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละโครงการ
ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
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ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการทีจ่ะติดตามโดยสรปุวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่ งการ การน าเสนอเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแลว้จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดและคณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของอบต. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในต าบลโนนเพ็ดทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันรายงานผลและเนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ดรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ดอยา่งน้อยปีละ  2 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง 
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) 
ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด                 
1.3ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดมา
ปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่
ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และจังหวัด
ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปญัหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
ไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเปน็ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต
และสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบและการวัดโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีการ
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บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัว
บุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต
หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับ
จากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด
เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง 
ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมนิผล 
----------------   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                                                                                                                                                                                                                             
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอประทาย และแผนชุมชนต าบล โนนเพ็ด  
     
                    1.1.2  วิสัยทัศน์(Vision)และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีรายละเอียด 
ดังนี ้
        วิสัยทัศน์(Vision) 

“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษาน าสมัย 

 สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชีวิตสุขสันต์ ” 

           ยุทธศาสตร ์

             เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดมียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ 

ประสบความส าเร็จ รวม 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้    

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 

    3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสงัคมและรักษาความสงบเรียบรอ้ย  

     4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินไทยและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

        องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มียุทธศาสตร์หลักมีแนวทางการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

จ านวน 14  แนวทาง ดังนี้   

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แนวทางการพัฒนา  

               1.1  ส่งเสรมิพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐานทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า  

การสาธารณูปโภค  -  สาธารณูปการ  

1.2 ส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งน้ า  ฝายกั้นน้ า ระบบผันน้ า/ส่งน้ าทางและระบบประปา สะพานตาม

แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  
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1.3 ปรับปรงุผงัเมืองรวมและการก่อสร้างอื่น ๆ  

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

        แนวทางการพัฒนา 

       2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันาอาชีพ การลงทุนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของชุมชน               

      2.3 ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต สวัสดิการทางสังคมและการสาธารณสุขให้แกป่ระชาชน 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  

 แนวทางการพัฒนา 

                         3.1 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อปกปอูงสถาบันหลักของชาติ 

    3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและการสาธารณภัยในชุมชน  

        เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

                 แนวทางการพัฒนา 

      4.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการก าจัดขยะมลูฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมลพิษอื่น การปรับปรงุภูมิทัศน์  

         และฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

                         4.2 การจัดการการบ ารุงรักษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ,ที่สาธารณะประโยชน์ ,   

                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      4.3  สร้างจิตส านกึ รณรงค์การประหยัดพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม                  

             5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนา 

    5.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา การกีฬา นันทนาการ และพฒันาสวนสาธารณะ  

       5.2 อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและเสริมสร้างภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

              แนวทางการพัฒนา 

                      6.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

          เปูาประสงค์  (Goals)   

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 

  (2) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 

(3)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 

(4) การพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

(6) สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก 
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(7) ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 

(8)  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     

(9)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 

(10)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

(11)  ส่งเสรมิการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

                    (12)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย 

                            โอกาส สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ 

(13)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี   

       คุณภาพและมาตรฐาน 

(14)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

(15)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

  (๑6)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพื่อปูองกันและให้มีการ 

                           ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด 

(17)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

(18)  ส่งเสรมิและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หนว่ยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่ 

      เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพรอ้มในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผูป้ระสบภัย  

                    (19)  ส่งเสรมิสนบัสนุน และร่วมมอืกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ใน 

                         การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรกัษ์แหลง่น้ า ลุม่น้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบรูณ์    

                    (20)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนดูแลและรักษาที่ 

                            สาธารณประโยชน์ร่วมกัน  

(21)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนใน 

        การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 

      ชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ 

(22)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน 

       ท้องถ่ินในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

  (23)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน 

(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่   

       เกี่ยวข้อง 

 (25)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 

(26)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ 

         ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(27)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

                    (28)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ 

        ตัวชี้วัด 

                     (1) ก่อสร้าง ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมอยา่งทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 

(2) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  

(3) จัดวางผังเมอืงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

(4) ประชาชนในต าบลโนนเพ็ดมีรายได้เพิม่ขึ้น 

(4) ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 5% 

(5)  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

   (6)  ศพด. 3 แห่ง ได้รับการสนบัสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ 

                         และระบบบรหิารจัดการ 

  (7)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(8)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 

(9)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มข้ึน 

(10)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

(11)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 

(12)  ส่งเสรมิสวัสดกิารสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สอูายุ 11 หมู่บ้าน 

(13)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 

(14)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 

(15)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 11 หมู่บ้าน 

(16)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล 

และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 11 หมู่บ้าน 

(17) ประชาชนได้รับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด และลดการเกิดอุบัติเหตุจา 

การจราจร 

(18)  สนับสนุนให้มีวัสดุอปุกรณ์เกี่ยวกบัการปูองกันและการช่วยเหลอืเมื่อเกิดภัยพบิัติ 

(19)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกปุา  

(20)  ที่สาธารณประโยชน์คงอยู ่

(21)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนใน 

      การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 11  

      หมู่บ้าน 

(22)  การก าจัดขยะ สิง่ปฏิกลูอย่างถูกวิธี 11 หมู่บ้าน 

(23)  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับการรักษทัง้  11  หมู่บ้าน 
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(24) ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง11  

     หมู่บ้าน 

(25)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 ทั้ง  11 หมู่บ้าน 

(26)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด 

    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน 

(27)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน 

(28)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ 

     ค่าเปูาหมาย 

(1)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 

(2) มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 

 (3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 

(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(5)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูต้่อเนื่อง 

(6)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 

(7)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

(8)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

(9)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ 

ของท้องถ่ิน  

(10)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาธรรมาภิบาลดีข้ึน 

         กลยุทธ์ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.1  ส่งเสรมิและพฒันาปรับปรงุบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 

            และการปรบัปรุงบ ารุงรักษาปรับปรงุระบบสาธารณูปโภค  -  สาธารณูปการ ในเขต 

 ชุมชนและท้องถ่ิน  

    1.2  จัดให้มีแหล่งกกัเกบ็น้ า  ฝายกั้นน้ า ระบบผันน้ า/สง่น้ าทาง สะพาน และการปรบัปรุง           

          พัฒนาแหล่งน้ าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

1.4 ปรับปรงุผงัเมืองรวมและการก่อสร้างอื่น ๆ  
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   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       2.1 ส่งเสริมความเข็มแข็งมีศักยภาพในพัฒนาอาชีพ  สินค้าชุมชน ร้านค้าชุมชนและสนับสนุน   

                             การลงทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 

    2.2  ส่งเสรมิและพฒันาระบบการศึกษาของชุมชน               

2.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคมและการสาธารณสุขให้แกป่ระชาชน 

     3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  

                         3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

               3.2 สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  

          3.2 เสริมสร้างความมั่นคง ความสามัคคีและปกปอูงสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    3.3 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชนจราจรและความ 

        ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

    4.1  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  และมลพิษอื่น ๆ     

    4.2  การปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                         4.3  การจัดการการบ ารุงรักษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ,ที่สาธารณะประโยชน์ ,   

                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.4  การศึกษาวิจัยเผยแพร่และสร้างจิตส านึก รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากร  

        ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

                  5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    5.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและพฒันาสวนสาธารณะ  

       5.2 อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและเสริมสร้างภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

       5.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหล่งความรูท้างศาสนา 

     6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

         6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบการท างานของ 

                            ภาครัฐ 

   6.2  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกจิให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ และการพัฒนารายได้ 

   6.4  ปรับปรงุและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่  

         จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 (1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ 

     จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

(2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง การพัฒนาระบบการศึกษาและและพัฒนา 
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     คุณภาพชีวิต 

(3) การรักษาความสงบ เรียบร้อยและปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

(4) การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอ้มที่มีอย่างยั่งยืน 

(5) การพฒันาและส่งเสริมกจิกรรมด้านนันทนาการและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

           แผนงาน 

  (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  (3)  แผนงานการศึกษา 

  (4)  แผนงานสาธารณสุข 

  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 

  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(10) แผนงานการเกษตร 

  (11)  แผนงานการพาณิชย์ 

                   (12)  แผนงานงบกลาง 

ง. การวางแผน 
    อบต.โนนเพ็ด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
    อบต.โนนเพ็ด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 (9ฉบับ) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

20 3,231,890.41 59 70,139,503.45 73 74,529,070.00 54 15,178,380.00 53 
  
22,699,620.00 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

14 2,930,067.40 23 1,624,908.00 38 5,709,300.00 43 5,752,400.00 43 
   
5,434,500.00 

การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

5 180,562.00 3 55,100.00 15 697,000.00 14 885,000.00 12 

 
450,000.00 
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การจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 4,250.00 26 86,084,900.00 31 87,538,200.00 10 2,846,700.00 9 

    
 
1,234,770.00 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นไทยและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 300,870.00 5 337,270.00 6 430,000.00 9 830,000.00 12 

  
 
 1,437,000.00 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

15 11,376,058.00 14 12,064,213.00 19 13,525,840.00 18 12,846,800.00 16 

 
 12,696,500.00 

รวม 60 18,023,697.81 130 170,305,894.45 182 182,429,410.00 148 38,339,280.00 145   3,982,390.00 
 

     

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บรหิารอบต.โนนเพ็ด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ              
จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 22,477,030.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 5,569,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 24 3,679,110.00 

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 6 113,500.00 

การจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 290,000.00 

ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 14 12,775,420.00 

รวม 85 22,477,030.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.โนนเพ็ด มีดังนี ้

ที่  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดนิ
โดยลงหินคลุกบ้าน
หนองบัวนาค หมู่ที่ 
1 ถึง บ้านหนองโน 
ต าบลวังไม้แดง 
 
 

323,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตรยาว200 เมตร
หนา0.10 เมตร/กว้าง 5 เมตร 
ยาว(2,800เมตร) หนา0.10 เมตร 
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2. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนดนิ
พร้อมลงหินคลุก 
จากหนองหมู หมู่ที่ 
2 ถึง หมู่ที่ 9 

323,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนหนิคลุกกว้าง 4เมตร ยาว
1,000 เมตร/ 830เมตร หนา 
0.10เมตร 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 3 
เส้นหน้าวัดไปบ้าน
นายทองสาย พิเศษ 

271,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 4เมตรยาว 
41/80/100 /100/100 (400) ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมถมดินไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านจาก
ถนนด าไปบ้านนาย
บุญเลิศ หมู่ที่ 5 
 
 

105,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว50 
เมตรหนา0.15 เมตร 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนดนิลงหินคลุก
จากหลวงปูุด าไปกุด
ผักหนาม หมู่ที่ 5 

204,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนหนิคลุก กว้าง 3 เมตรยาว 
700 เมตร หนา 0.10 เมตร 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เส้นจาก
บ้านนายประสิทธิ์ถึง
สามแยกกกอีหมัน 
หมู่ที่ 6 

259,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว169 
เมตรหนา0.15 เมตร 

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุกรอบ
หนองระเริง หมู่ที่ 6 

78,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนหนิคลุกกว้าง3 เมตรยาว
2,590 เมตรหนา0.10 เมตร 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุก หมู่ที่ 7 
จากโคกหนองขาม 
ไปบ้านหัวสะพาน 

321,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนหนิคลุกกว้าง 3 เมตรยาว 
1,200 เมตรหนา0.10เมตร 

9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 
เส้นโรงสีข้าวไป
โรงเรียน(ต่อจาก
เส้นเดิม) 

336,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตรยาว 
100/100/100 เมตร(425 ม.) 
หนา 0.15เมตรพร้อมถมไหล่ทาง
ดินกว้างข้างละ 0.50เมตร 

10
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 
เส้นรอบหมู่บ้านด้าน
ทางทิศออกไปถึงวัด 

381,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตรยาว 200
เมตร หนา0.15 เมตร 
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11
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.จาก
หน้ารร.หนองบัว
นาค /บ้านกุดฆ้อง
วงค์หมู่ที่ 10 ไป
บ้านกุดหอยกาบ ต.
หันโจด จ.ขก.   

338,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว
200/200/200 เมตรหนา0.15 
เมตรพร้อมถมไหล่ทางดินกว้าง
ข้างละ0.50 เมตร 

12
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถมดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานอบต.โนน
เพ็ด 
 

500,000.00 กองช่าง เพื่อให้สะดวกแก่การให้บริการ
ประชาชน และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ถมดินพืน้ที่ กว้าง 47 เมตร. ยาว 
50 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

13
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการท ารั้วลวด
หนามรอบถังประปา
สระหนองทุ่งมน หมู่
ที่ 11 

53,000.00 กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กันแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

ล้อมรั้วลวดหนามยาว 155 ม. 

14
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 
 
 

30,000.00 กองช่าง เพื่อก าจัดขยะที่อาจเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ
สร้างจิตส านึกที่ดีในการทิ้ง
ขยะ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินรณรงค์
ก าจัดขยะ มูลฝอยหมู่ที่ 1-11 

15
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ปูายศูนย์งามเด่น
ศพด.ในเขตต าบล
โนนเพ็ด 

70,000.00 กองช่าง เพื่อจัดท าปูายศูนย์งามเด่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปูายศูนย์งามเด่น ศพด.หนองบัว
นาค/ศพด.หนองช่างตาย/ศพด.
โนนเพ็ด ขนาดปูายกว้าง 3.60 
เมตร สูง 1.80 เมตร 

16
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองคอกควาย
เชื่อมต่อบ้านโคก
พระต าบลวังไม้แดง 

323,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณ
งานขนาดกว้าง 5.00เมตรยาว
177/4000เมตรหนา0.15เมตร
พร้อมถมดินไหล่ทางข้างละ0.50
เมตร(ระยะทาง2,300เมตร)และ
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์จ านวน 
1 ปูาย 

17
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนนดนิลงหินคลุก 
บ้านครูโสภณ ถึง
บ้านหนองคอก
ควาย ต่อจากเส้น
เดิม หมู่ที่ 3  (จ่าย
ขาด1) 

116,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ยกระดับถนนดนิลงหินคลุก กว้าง
4เมตร ยาว 1,400 เมตรหนา
0.10เมตร 

18
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดนิเส้นรอบ

64,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ยกระดับถนนดนิ ปริมาณงาน จุด
ที่ 1 กว้าง6 เมตร 45 เมตร 5.00 
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หมู่บ้านจากสระ
หนองแปนถึงถนน
ด าบ้านนายลิขิตหมู่
ที่ 5 (จ่ายขาด2) 
 
 

เมตร สูง 1.00 เมตร จุดที่ 2 ถนน
ดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร สูง 0.50 เมตร จุด
ที่ 3 ถนนดนิขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 0.30 
เมตร ) 

19
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 2 (ฝายน้ าล้น
บริเวณนานายสม
จิตร) (จ่ายขาด3) 

109,000.00 กองช่าง ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค การเกษตร 

ยกระดับฝายน้ าล้นกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 17 เมตร 3 เมตร 

20
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/
ติดตั้งแผงเหล็กกั้น
แนวเขตบ่อขยะ 
ของต าบลโนนเพ็ด 
หมู่ที่ 5(จ่ายขาด4) 

193,000.00 กองช่าง เพื่อไม่ให้ขยะกระจายนอกเขต
บ่อขยะ 

ก่อสร้างเทขอบคอนกรีตเพื่อ
ติดตั้งแผงเหล็กตะแกรงกั้นแนว
ยาว185 เมตร สูง1.50 เมตร 
ตามแบบอบต. 

21
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาย
ศิวกรไปสระ
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6(
จ่ายขาด5) 

101,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนคส.กว้าง 5 เมตรยาว 40
เมตรหนา0.15 เมตร 

22
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
เมนต์ประปา หมู่ที่ 
1 บ้านหนองบัวนาค 
(สายจากสหกรณ์
หมู่บ้านไปวัดปุา
กมลพร) (จ่ายขาด
6) 

187,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค การเกษตร 

ปริมาณงาน วางท่อเมนต์ประปา 
ความยาว 1,050 เมตร 

23
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
ช่างตายเส้น(เส้น
บ้านนางดวงจันทร์
ถึงบ้านนายนิวัติ) 
(จ่ายขาด7) 

10,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายของหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ าได้ไม่ท่วมขัง 

ปริมาณงาน วางท่อ คสล.Ø 0.30 
ม. จ านวน 14 ท่อน 

24
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนดนิลงหินคลุก 
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
คอกควาย (จาก

116,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 
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แท้งคน์้ าประปา-นา
นายทูลทวีศักดิ์) 
(จ่ายขาด8) 

ปูาย 

25
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน
นางสุพิน-บ้านนาย
บุญตา(จ่ายขาด9) 

102,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ปูาย 

26
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดดิน
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 
5 บ้านโนนเพ็ด ข้าง
สระโครงการขุดดิน
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 
5 บ้านโนนเพ็ด ข้าง
สระหนองแปน(จ่าย
ขาด10) 

9,000.00 กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ าสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ปริมาณงาน ขุดดินขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
Ø0.30 เมตร จ านวน 7 ท่อน 

27
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนนดนิ หมู่ที่ 5 
บ้านโนนเพ็ด สาย
หลังบ้านนางบัวลา
(จ่ายขาด11) 

65,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ถนนดิน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
64.00 เมตร สูง 1.00 เมตร จุดที่ 
2 ถนนดนิขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 87.00 เมตร สูง 0.50 เมตร 

28
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 เส้น
นางนาง เพชรนอก 
ถึงวัด(จ่ายขาด12) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

จุดที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48 
เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย 

29
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนนดนิ หมู่ที่ 8 
บ้านหัวสะพานเส้น
ศาลปูุตา-คนัคูหนอง
โกรกเชือก(จ่ายขาด
13) 

97,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปริมาณงานถนนดนิขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร สูง 
1.00 เมตร พร้อมวางท่อคสล. Ø 
0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน 

30
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 9 
บ้านหนองห่างเส้น
บ้านนางดารุณี-หน้า
วัด(จ่ายขาด14) 
 
 
 

88,000.00 กองช่าง เพื่อให้หมู่บ้านมีร่องระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้ไม่ท่วมขัง 

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าผ่า
ครึ่งขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
337 เมตร 
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31
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
กุดฆ้องวงค์ เส้น
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน(จ่ายขาด
15) 

80,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจร
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 
ผิวจราจรคอนกรีตขนาด 4.00 
ตารางเมตร 

32
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองม่วง เส้นหน้า
บ้านนางสม อันทะ
เกตุ(จ่ายขาด16) 

102,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1ปูาย 

33
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์พร้อม
ระบบ สูบน้ า หมู่ที่ 
11 บ้านหนองม่วง
(จ่ายขาด17) 

115,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีพลังงาน
ไฟฟูาปั่นน้ าใช้ในการอุปโภค 
บริโภค การเกษตร 

ติดตั้งโซล่าเซลล์พร้อมระบบสูบ
น้ าจ านวน 1 ชุด 

34
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการสร้าง
จิตส านึกและ
ส่งเสริมจริยธรรมใน
การท างาน 

20,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้แก่
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ทราบ  

ค่าใช้จ่ายอบรมข้าราชการ/
พนักงานจ้างของ อบต. ทุกคน 

35
. 
 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา
ระบบ
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ 
อบต.โนนเพ็ด 

30,000.00  ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแสดงให้ประชาชนทราบ
ผลการด าเนินการแผนงาน 
งบประมาณของ อบต. อย่าง
โปร่งใส 

จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 

36 ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 
 

20,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

จัดให้มีระบบติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างที่

ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ

ต่างๆ  

37 ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทั่วไปของ
อบต.โนนเพ็ด 
 
 
 

40,800.00  ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมและไป
ใช้สิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 

เลือกตั้ง สมาชิกอบต. นายก อบต
และเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง
และหมดวาระ 
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38
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร/
สมาชิก/ผู้น าชุมชน/
ส่วนราชการอื่นและ
พนักงานฯใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

170,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรม มา
ถ่ายทอด 

ผู้บริหาร/สมาชิก บุคลากรของ 
อบต. ผู้น าชุมชน/ส่วนราชการอื่น 

39
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

เงินสมทบ
ประกันสังคมใหแ้ก่
พนักงานจ้างของ
ต าบลโนนเพ็ด 

170,940.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการพนักงานจ้าง 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม
ใหแ้ก่พนักงานจ้างของอบต.โนน
เพ็ด ร้อยละ 5 

40
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ ต าบลโนน
เพ็ด 

97,960.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายสนับสนุนและส่งเสริม
สุขภาพประชาชนในเขต
บริการ อบต.โนนเพ็ด 

ประชาชนในเขตบริการของ 
อบต.โนนเพ็ด ทั้งหมด 11 
หมู่บ้าน 

41
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

เงินสมทบกองทุน 
บ าเหน็ญบ านาญ
ข้าราชการต าบล    
โนนเพ็ด 

372,880.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการข้าราชการส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็ญ
บ านาญข้าราชการต าบลโนนเพ็ด 
ร้อยละ1ของประมาณการรายรับ
ปีที่ท าข้อบัญญัต ิ

42
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

เงินสมทบกองทุน
ทดแทนต าบลโนน
เพ็ด 

6,840.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการข้าราชการส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 

เงินสมทบกองทุนทดแทนเปน็ราย
ปีในอตัราร้อยละ0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี 

43
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

เงินส ารองจ่ายกรณี
จ าเป็นฉุกเฉินไม่
สามารถคาดเดาได้
ในเขตต าบลโนน
เพ็ด 

206,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร้อน ของประชาชน
ต าบล โนนเพ็ด 

เงินส ารองจ่ายกรณีจ าเป็นฉุกเฉิน
ไม่สามารถคาดเดาได้ในเขตต าบล
โนนเพ็ด 

44
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

เงินช่วยเหลือพิเศษ
ให้กับข้าราชการ 
โนนเพ็ด 

50,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ข้าราชการ อบต.โนนเพ็ด 

เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับ
ข้าราชการ 

45
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

72,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
สงเคราะห์ผู้ปุวยโรคเอดส์ 

ผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขตพืน้ที่ อบต.
โนนเพ็ดจ านวน 10 คน 

46
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

8,750,400.0
0 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.โนน
เพ็ด จ านวน 1,026 คน 
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 47
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

2,784,400.0
0 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ
ใหแ้ก่ผู้พิการ 

ผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.โนนเพด็ 
จ านวน 290คน 

48
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของกลุ่ม
แม่บ้าน อสม. กลุ่ม
อาชีพและแกนน า
หมู่บ้านฯ 
 

150,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน อส
ม.และกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มแม่บ้าน อสม. และกลุ่ม
อาชีพของต าบลโนนเพ็ด จ านวน 
55 คน 

49
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
แบบพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ 

36,500.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
การเกษตรแบบพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ และการบริหาร
จัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกร ในเขตบริการต าบล
โนนเพ็ด มีความสนใจเข้าร่วม
ฝึกอบรม เรียนรู้การบริการ
จัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรี ระดับ
ต าบล 

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

สตรีมีความรู้เข้าใจการ
บริหารงานในองค์กร/เครื่อง
ข่าย 

คณะกรรมการองค์กรสตรีหมู่บ้าน
ละ10 คน – ประชุม 1 วัน – 
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม – ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์/เครื่องเขียน/แบบพิมพ์ 
– ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม – 
ค่าตอบแทนวิทยากร 

51
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวย
โรคเอดส ์

10,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนนุและส่งเสริม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ปุวยโรคเอดส์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ปุวยโรคเอดส์ ในเขต อบต.โนน
เพ็ด 

52
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพ
พร้อมเสริมสร้าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 
 
 

10,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

1. เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยการเล่นกีฬา 2. เพื่อ
ส่งเสริมความมีน้ าใจนักกีฬา
สร้างความสามัคคี – จัดหา
อุปกรณ์กีฬา 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา การจัดการ
แข่งขันกีฬา สมาคมกีฬา 
ประชาชน/เยาวชนในเขตพืน้ที่ 
อบต.โนนเพ็ด 

53
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุม 
และปูองกัน
โรคติดต่อที่มีสัตว์
เป็นพาหะ 

30,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคติดต่อที่มีสัตว์เปน็พาหะ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการควบคุม และปูองกัน
โรคติดต่อที่มีสัตว์เปน็พาหะ 

54
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

130,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อปลูกแนวคิดสุขภาพดีไม่มี
ขาย อยากได้ต้องสร้างเพื่อให้

อสม. ทุกคน กลุ่มเส่ียง เช่น เด็ก
อายุแรก ถึง 6 ปี ผู้สูงอายุและ
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สร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุต าบลโนน
เพ็ด 

ประชาชนมีความรู้ในการ
บริโภคอาหารหลัก 5 หมู่
เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการบริโภค
อาหาร 

ประชาชนทั่วไปในต าบล 

55
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ เช่น 
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า โรคปาก
เปื่อย ยาฉีด
คุมก าเนิด 
ทรายอะเบท 
สารเคมีพ่นยุงฯลฯ 

80,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก สนับสนนุส่งเสริม
ให้ประชาชนรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก โคและกระบือ 
ปูองกันจากโรคปากเท้าเปื่อย 

จัดซื้อทราย อะเบท น้ ายาพ้น
สารเคมีก าจัดยุงทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลโนนเพ็ด ซื้อวคัซีนปูองกนั
โรคปากเท้าเปื่อย ในโค กระบือ 
วัคซีนปูองกันโรคพิษสนุัขบ้าน 
ปูองกันการขยายพันธุ์ของสุนัข
และแมว 

56
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

40,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อบริการประชาชนในการ
ปูองกันโรคพิษสนุัขบ้า 

ค่าใช้จ่ายการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคสัตว์เล้ียงของประชาชนหมู่ที่
1 –หมู่ที่11ในเขตต าบลโนนเพ็ด 
ไม่เป็นโรคพิษสนุัขบ้าจากอากาศ
ที่ร้อนจดั 

57
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนนุ
กรรมการหมู่บ้านๆละอย่างน้อย 
3 โครงการ หมู่ที่ 1-11)จ านวน 
33 โครงการ 

58
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่
ดูแลศูนย์
อินเตอร์เนต็ชุมชน 

108,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปฏิบัติงานด้าน
อินเตอร์เนต็ในส านักงานงาน
กองศึกษา 

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดแูล
ศูนย์อินเตอร์เนต็ชุมชน ระยะการ
จ้าง 1 ปี 

59
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

80,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

นักเรียนทกุคนเขตบริการใน
ต าบลโนนเพ็ด 

60
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรู้นอกสถานที ่

40,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมจิตใจ 
ให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

นักเรียนในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโนนเพ็ด จ านวน 92 คน 

61
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร

กลางวัน 100% 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตต าบลโนน

เพ็ด 

437,400.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ

สารอาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการครบทุกคน เพื่อการ

พัฒนาการตามวัยเรียนได้

อย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทา

และลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายจัดหาอาหารกลางวัน

จัดสรรให้นกัเรียนครบทกุคน 
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62
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าเงินรายหัว

นักเรียนเด็กศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนเพ็ด 

144,500.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรายหัวเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนน

เพ็ด 

เด็กนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลโนนเพ็ด ทั้ง 3 ศูนย์   

63
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าหนังสือเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนเพ็ด 

10,400.00 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอน ให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโนน

เพ็ด จ านวน 3 ศูนย์ คนละ 200

บาท/ปี 

64
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนเพ็ด   

10,400.00 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเรียนการ

สอนให้มีศกัยภาพมากขึ้น 

เด็กนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลโนนเพ็ด ทั้ง 3 ศูนย์  อัตรา

คนละ 200 บ 

 

65
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล

โนนเพ็ด 

22,360.00 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนเพ็ด จ านวน 3 ศูนย์ 

อัตราคนละ 430/ปี 

เด็กนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบล โนนเพ็ด ทั้ง 3 ศูนย์  

อัตราคนละ 430บาท  

 

66
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล

โนนเพ็ด  

 

 

15,600.00 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนนุการจัดการเรียน

การสอน ให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น 

 

เด็กนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลโนนเพ็ด ทั้ง 3 ศูนย์  อัตรา

คนละ300 บาท  

 

67
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดหา

อาหารเสริม (นม)

ใหแ้กน่ักเรียน

โรงเรียนและศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตต าบลโนนเพด็ 

782,450.00 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนและเด็กเล็ก

ศพด.ได้รับอาหารเสริม(นม) 

 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ทุก

โรงเรียนและศพด.ในเขตบริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล

โนนเพ็ด 

 

68
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนส่วนราชการ
ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

1,218,000.0
0 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
ครบทุกวนัเปิดท าการ เพื่อให้ 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตบริการ 
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โรงเรียนในเขต
ต าบลโนนเพ็ด 

นักเรียน ทุกคนได้รับ
สารอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบทุกคน 

69
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนตาม
โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือสามัญและ
ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ ่

30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้เดนิทางไกล
และเข้าค่ายพักแรม 

นักเรียนทกุคนในเขตบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด 

70
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนตาม
โครงการวัน
วิทยาศาสตร์ 

30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เยาวชนในเขตต าบลโนนเพ็ด
ได้ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ 

นักเรียน เยาวชนทุกคน ในเขต
บริการของ อบต.โนนเพ็ด 

71
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนตาม
โครงการเข้าค่าย
พุทธธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ นักเรียนใน
เขตบริการต าบล
โนนเพ็ด 

30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนนุวิชาเรียนพุทธ
ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลและแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

นักเรียน นกัศึกษาในเขตบริการ
ต าบลโนนเพ็ด 

72
. 

การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

10,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาลส าคัญในเขต
ต าบล โนนเพ็ด 

ตั้งจุดบริการ 2 ครั้ง/ปี 

73
. 

การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดซื้อ

อุปกรณ์ปูองกันและ

ลดอุบัติเหตทุางถนน

ช่วงเทศกาล  

 

 

20,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปูองกันและลดอุบตัิเหตุ

ช่วงเทศกาลส าคัญในเขต

ต าบล 

โนนเพ็ด 

จัดซื้ออุปกรณ์ เช่นแผงกั้น กรวย 

ไฟหยุดตรวจ กระบอกฯลฯ 

 

74
. 

การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

20,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปกปูองสถาบันส าคัญ จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

75
. 

การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ อบต. 
เคลื่อนที ่

30,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

ประชาชนมีส่วนร่วมเข้า
ประชาคมและเสนอความ
คิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

76
. 

การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านมี
แผนปฏิบัติการในการพัฒนา
ชุมชน/หมู่บ้าน 

ค่าใช้จ่ายในประชาคมแผนพัฒนา
สี่ปี/แผนชุมชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 



29 

 
77
. 

การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนศนูย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอ
ประทาย 

13,500.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นศนูย์กลาง
ประสานงานของอปท. ในเขต
อ าเภอประทาย 

จ้างเหมาบริการจนท.ประจ าศูนย์ 
และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของศนูย์ 
เพื่อช่วยเหลือปชช.ของอปท. 14 
แห่งในเขตอ าเภอ 

78
. 

การจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
ตามโครงการพระ
ราชเสาวนีย์ 

30,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
และแก้ปัญหาโลกร้อน 

จัดกิจกรรมปลูกตน้ไม้ในสถานที่
ราชการ ที่สาธารณะและริมถนน 

79
. 

การจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการปล่อยปลา
ลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

20,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต 

เพื่อปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะ 

80
. 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทย
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
กีฬาระดับต าบลและ
ระดับอ าเภอ 

80,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยการเล่นกีฬา 2. เพื่อ
ส่งเสริมความมีน้ าใจนักกีฬา 

ประชาชนทั่วไป นักเรียน
นักศกึษา และเยาวชนในเขต
ต าบลโนนเพ็ด 

81
. 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทย
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

โครงการสืบสาน
งานประเพณีแห่
เทียนพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา 

50,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
ประกอบกิจและร่วมท าบุญวัน
เข้าพรรษา 2. เพื่อขัดเกลา
และพัฒนาจิตใจ 

กิจกรรมชุมชนในต าบลโนนเพด็ 

82
. 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทย
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมสร้าง
ท านุบ ารุงพุทธ
ศาสนา (ปริวาส
กรรม) หมู่ที่ 2 

50,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อท านุบ ารุงพุทธศาสนา จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ข้าราชการ/พนักงานจ้างของ 
อบต. โนนเพ็ด และประชาชนใน
เขตต าบลโนนเพด็ 

83
. 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทย
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานของ
ดีอ าเภอประทาย 

60,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบทอดงานประเพณี
ประจ าปี 

สืบทอดงานประเพณีประจ าปี 

84
. 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทย
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการวันสตรี
สากลและกิจกรรม
การร าบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุร
นารี 

30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการงาน
วันสตรีสากลและเป็น คชจ. 
ในการ าบวงสรวงอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี 

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 

85
. 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทย

โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ

20,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ

เพื่อหล่อหลอมเด็ก เยาวชนให้
เป็นคนดีมีพฤตกิรรมที่พึง

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
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และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สามเณรภาคฤดูร้อน
วัดในเขตต าบล โนน
เพ็ด 

วัฒนธรรม ประสงค์ ตระหนักรูคุ้ณค่าของ
ประเพณีวัฒนธรรม 

สามเณรภาคฤดูร้อนในต าบล 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.โนนเพ็ด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 69 โครงการ จ านวนเงิน 18,077,392.08บาท มีการ   เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 69 โครงการ จ านวนเงิน 18,035,392.08  
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 4,873,300.00 30 4,873,300.00 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต* 19 3,094,501.48 19 3,052,501.48 

3.การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย *3 21,400.00 *3 21,400.00 

4.การจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 25,250.00 2 25,250.00 

5.ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 45,660.00 2 45,660.00 

6.ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ* *13 10,017,280.60 *13 10,017,280.60 

รวม 69 18,077,392.08 69 18,035,392.08 

 *หมายเหตุ เครื่องหมาย *  มี ย.3 จ านวน 1 โครงการ และ ย.6 จ านวน 1 โครงการ ที่ด าเนนิการแตไ่ม่ใช้งบประมาณ 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม ของอบต.โนนเพด็ ที่มีการก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดนิโดยลงหินคลุกบ้าน
หนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ถึง 
บ้านหนองโน ต าบลวัง
ไม้แดง 

323,000.00 320,000.00 320,000.00 3,000.00 

2. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนนดนิพร้อมลงหินคลุก 
จากหนองหมู หมู่ที่ 2 ถึง 
หมู่ที่ 9 

323,000.00 320,000.00 320,000.00 3,000.00 

3. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 3 เส้นหน้าวัดไปบ้าน
นายทองสาย พิเศษ 

271,000.00 269,000.00 269,000.00 2,000.00 

4. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก 
เส้นบ้านครูโสภณถึงบ้าน
หนองคอกควาย  หมู่ 3(
จ่ายขาด1) 
 

116,000.00 114,000.00 114,000.00 2,000.00 



31 

 
5. 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านจากถนนด าไป
บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 5 

105,000.00 
 
 

103,000.00 
 
 

103,000.00 
 
 

2,000.00 
 
 

6. 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดนิ
ลงหินคลุกจากหลวงปูุด า
ไปกุดผักหนาม หมู่ที่ 5 

204,000.00 
 
 

201,000.00 
 
 

201,000.00 
 
 

3,000.00 
 
 

7. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นจากบ้านนาย
ประสิทธิ์ถึงสามแยกกกอี
หมัน หมู่ที่ 6 

259,000.00 
 
 
 

257,000.00 
 
 

257,000.00 
 
 

2,000.00 
 
 

8. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุกรอบหนองระเริง หมู่ที่ 
6 

78,000.00 
 

77,000.00 
 

77,000.00 
 

1,000.00 
 

9. 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ที่ 7 จากโคกหนอง
ขาม ไปบ้านหัวสะพาน 

321,000.00 
 

318,000.00 
 

318,000.00 
 

3,000.00 
 

10. 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 เส้นโรงสีข้าว
ไปโรงเรียน(ต่อจากเส้น
เดิม) 

336,000.00 
 
 

334,000.00 
 
 

334,000.00 
 
 

2,000.00 
 
 

11. 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 เส้นรอบ
หมู่บ้านด้านทางทิศออกไป
ถึงวัด 

381,000.00 
 
 

378,000.00 
 
 

378,000.00 
 
 

3,000.00 
 
 

12. 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
จากหน้ารร.หนองบัวนาค /
บ้านกุดฆ้องวงค์หมู่ที่ 10 
ไปบ้านกุดหอยกาบ ต.
หันโจด จ.ขก. 

338,000.00 
 
 
 

335,000.00 
 
 
 

335,000.00 
 
 
 

3,000.00 
 
 
 

13. 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการท ารั้วลวดหนาม
รอบถังประปาสระหนองทุ่ง
มน หมู่ที่ 11 

53,000.00 
 
 

52,000.00 
 
 

52,000.00 
 
 

1,000.00 
 
 

14. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

30,000.00 
 

300.00 300.00 29,700.00 

15. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างปูายศูนย์
งามเด่นศพด.ในเขตต าบล
โนนเพ็ด 

70,000.00 
 
 

70,000.00 
 
 

70,000.00 
 
 

0.00 
 
 

16. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 

323,000.00 
 

320,000.00 320,000.00 3,000.00 
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บ้านหนองคอกควาย
เชื่อมต่อบ้านโคกพระต าบล
วังไม้แดง 

17. 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

งานวางท่อเมนประปา 
บ้านหนองบัวนาค(จาก
สหกรณ์หมู่บ้านไปวดัปุา
กมลพร) หมู่ที่ 1(จ่ายขาด
2) 

187,000.00 
 
 
 

185,000.00 
 
 
 

185,000.00 
 
 
 

2,000.00 
 
 
 

18 
 
 
 
 
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยกระดับถนนดนิ บ้านหัว
สะพาน (เส้นศาลปูุตา-คันคู
หนองโกรกเชือก)หมู่ 8(
จ่ายขาด3) 
 
 

97,000.00 
 
 
 
 

95,000.00 
 
 
 
 

95,000.00 
 
 
 
 

2,000.00 
 
 
 
 

19 
 
 
. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนดนิเส้นรอบหมู่บ้าน
จากสระหนองแปนถึงถนน
ด าบ้านนายลิขิตหมู่ที่ 5 
(จ่ายขาด4) 

64,000.00 
 
 

63,000.00 
 
 

63,000.00 
 
 

1,000.00 
 
 

20. 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก เส้น
บ้านนายศิวกรไปสระ
สี่เหลี่ยม หมู่6(จ่ายขาด5) 

101,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

1,000.00 
 
 

21 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดนิ
ลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองคอกควาย (จาก
แท้งคน์้ าประปา-นานายทูล
ทวีศักดิ์)(จ่ายขาด6) 

116,000.00 
 
 
 

114,000.00 
 
 
 

114,000.00 
 
 
 

2,000.00 
 
 
 

22 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านนางสุพิน-บ้านนายบุญ
ตา(จ่ายขาด7) 

102,000.00 
 
 

101,000.00 
 
 

101,000.00 
 
 

1,000.00 
 
 

23 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดดินพร้อมวาง
ท่อ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเพด็ 
ข้างสระหนองแปน(จ่าย
ขาด8) 

9,000.00 
 
 

9,000.00 
 
 

9,000.00 
 
 

0.00 
 
 

24 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการยกระดับถนนดิน 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนเพ็ด สาย
หลังบ้านนางบัวลา(จ่าย
ขาด9) 

65,000.00 
 
 
 

64,000.00 
 
 

64,000.00 
 
 

1,000.00 
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25 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
เส้นนางนาง เพชรนอก ถึง
วัด(จ่ายขาด10) 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

0.00 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองห่างเส้น
บ้านนางดารุณี-หน้าวัด
(จ่ายขาด11) 

88,000.00 
 
 
 
 
 
 

88,000.00 
 
 
 
 
 
 

88,000.00 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้านกุดฆ้องวงค์ เส้น
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
(จ่ายขาด12) 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

28 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านหนองม่วง เส้น
หน้าบ้านนางสม อันทะเกตุ
(จ่ายขาด13) 

102,000.00 101,000.00 101,000.00 1,000.00 

29 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์พร้อมระบบ สูบน้ า 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง
(จ่ายขาด14) 

115,000.00 115,000.00 115,000.00 0.00 

30 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ติดตั้ง
แผงเหล็กกั้นแนวเขตบ่อ
ขยะ ของต าบลโนนเพ็ด 
หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด15) 

193,000.00 190,000.00 190,000.00 3,000.00 

31. 
 
 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ อบต.โนน
เพ็ด 

40,800.00 40,722.10 40,722.10 77.90 

32. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 20000 20000 20000 0.00 

33 
 
. 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการสร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมจริยธรรมในการ
ท างาน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
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34 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของอบต.โนนเพ็ด 

216,200.00 212,916.50 212,916.50 3,283.50 

35 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 
 
 

โครงการศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร/สมาชิก/ผู้น า
ชุมชน/ส่วนราชการอื่นและ
พนักงานฯในประเทศและ
ต่างประเทศ 

170,000.00 169,960.00 169,960.00 40.00 

36. 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

170,940.00 
 

103,414.00 
 

103,414.00 
 

67,526.00 
 

37. 
 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
โนนเพ็ด 

97,960.00 
 

97,960.00 
 

97,960.00 
 

0.00 
 

38. 
 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
 

372,880.00 
 
 

372,880.00 
 
 

372,880.00 
 
 

0.00 
 
 

39. 
 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

6,840.00 6,534.00 6,534.00 306.00 

40. 
ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เงินส ารองจ่าย 206,000.00 205,594.00 205,594.00 406.00 

41. 
 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 72,000.00 60,000.00 60,000.00 12,000.00 

42. 
ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,750,400.00 6,551,300.00 6,551,300.00 2,199,100.00 

43. 
 
 

ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,784,400.00 2,176,000.00 2,176,000.00 608,400.00 

44. 
 
 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ 
 
 

36,500.00 
 
 
 

36,200.00 
 
 
 

36,200.00 
 
 
 

300.00 
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45. 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
 

โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวย
โรคเอดส ์

10,000.00 
 
 

4,750.00 
 
 

4,750.00 
 
 

5,250.00 
 
 

46. 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคตดิต่อที่มีสัตว์
เป็นพาหะ 

30,000.00 21,800.00 21,800.00 8,200.00 

47. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

48. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุข
บ้า 

40,000.00 33,400.00 33,400.00 6,600.00 

49. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

50. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ดแูลศนูย์
อินเตอร์เนต็ชุมชน 
 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

51. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้
นอกสถานที ่

40,000.00 17,910.00 17,910.00 22,090.00 

52. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลโนนเพด็ตาม
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

1,218,000.00 1,199,100.00 1,157,100.00 60,900.00 

53. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลโนนเพด็ตาม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
สามัญและลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ ่

30,000.00 25,000.00 25,000.00 5,000.00 

54. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลโนนเพด็ตาม
โครงการวันวิทยาศาสตร์ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

55. 
 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
 
 

อุดหนุนตามโครงการเข้า
ค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ นักเรียนในเขต
บริการต าบลโนนเพ็ด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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56. 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

โครงการอาหารกลางวัน 
100% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตต าบลโนนเพด็ 

437,400.00 410,865.00 410,865.00 26,535.00 

57. 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

ค่าเงินรายหัวนักเรียนเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

144,500.00 132,600.00 132,600.00 11,900.00 

58. 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

ค่าหนังสือเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด    

10,400.00 

 

8,000.00 

 

8,000.00 

 

2,400.00 

 

59 
 
. 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด   

10,400.00 

 

8,000.00 

 

8,000.00 

 

2,400.00 

 

60. 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด    

22,360.00 

 

17,260.00 

 

17,260.00 

 

5,160.00 

 

61. 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

ค่าเครื่องแบบนกัเรียน ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด    

15,600.00 

 

12,000.00 

 

12,000.00 

 

3,600.00 

 

62 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
 

โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม)ใหแ้กน่ักเรียนโรงเรียน
และศนูย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลโนนเพด็ 

782,450.00 

 

699,616.48 

 

699,616.48 

 

82,833.52 

 

63. 
การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตทุางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

10,000.00 7,900.00 7,900.00 2,100.00 

64. 
 
 
 
 

การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 
 

อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ
ประทายตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 

*65 
. 

การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

66. 
 
 
 
 

การจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติตามโครงการ
พระราชเสาวนีย์ 
 
 

30,000.00 5,250.00 5,250.00 24,750.00 
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67. 
 
 

การจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปล่อยปลาลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

68. 
 
 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา 

50,000.00 25,860.00 25,860.00 24,140.00 

69. 
 
 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการของดีอ าเภอ
ประทาย 
 

60,000.00 19,800.00 19,800.00 40,200.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 

อบต.โนนเพ็ด ประทาย จ.นครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นแกไ้ข
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ถึงครั้งที่ 5 พ.ศ. 
2565(9)ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

53 22,699,620.00 33 5,569,000.00 30 4,873,300.00 30 4,873,300.00 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 43 5,464,500.00 24 3,679,110.00 19 3,094,501.48 19 3,052,501.48 

3.การจัดระเบียบชุมชนสังคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

12 450,000.00 6 113,500.00 *3 21,400.00 *3 21,400.00 

4.การจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1,234,770.00 2 50,000.00 2 25,250.00 2 25,250.00 

5.ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12 1,437,000.00 6 290,000.00 2 45,660.00 2 45,660.00 

6.ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

16 12,696,500.00 14 12,775,420.00 *13 10,017,280.60 *13 10,017,280.600 

รวม 145 43,982,390.00 85 22,477,030.00 69 18,077,392.08 69 18,035,392.08 
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รายละเอียดโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 แต่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ จ านวน 16 โครงการ

อบต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มีรายละเอียดดงัน้ี 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน ที
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ด าเนนิการ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้าง
อาคารส านักงานอบต.โนนเพ็ด 

500,000.00 
กองช่าง เนื่องจากงบประมาณมีไม่

เพียงพอ 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น หมู่ที่ 2 (ฝายน้ าล้น
บริเวณนานายสมจิตร) 

109,000.00 
กองช่าง เนื่องจากปริมาณน้ าในล า

ห้วยมีปริมาณมากไม่
สามารถด าเนินได ้

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
ช่างตายเส้น(เส้นบ้านนางดวง
จันทร์ถึงบ้านนายนิวัติ) 

10,000.00 

กองช่าง เนื่องจากไม่มีผู้รับเหมา
ด าเนินการ 

4 
ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับ
ข้าราชการ โนนเพ็ด 

50,000.00 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เนื่องจากไม่มีเหตุให้การ
ช่วยเหลือแก่ข้าราชการ 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่มแม่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพ
และแกนน าหมู่บ้านฯ 

150,000.00 
กองสวัสดิการ เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่โรคระบาดโควิค 

6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 
ระดับต าบล 

20,000.00 
กองสวัสดิการ เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่โรคระบาดโควิค 

7 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพพร้อมเสริมสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

10,000.00 
กองสวัสดิการ เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่โรคระบาดโควิค 

8 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุต าบลโนนเพ็ด 

130,000.00 
กองสวัสดิการ เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่โรคระบาดโควิค 

9 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 
กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่โรคระบาดโควิค 

10 
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตทุางถนนช่วง
เทศกาล  

20,000.00 
ส านักปลัด

อบต. 
เนื่องจากไม่มีความ
จ าเป็นต้องซื้อ 

11 
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

20,000.00 
ส านักปลัด

อบต. 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่โรคระบาดโควิค 

12 
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ 30,000.00 
ส านักปลัด

อบต. 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่โรคระบาดโควิค 
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 13 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาระดับ
ต าบลและระดับอ าเภอ 

80,000.00 

กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่โรคระบาดโควิค 

14 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุง
พุทธศาสนา (ปริวาสกรรม) 
หมู่ที่ 2 

50,000.00 

กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่โรคระบาดโควิค 

15 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันสตรีสากลและ
กิจกรรมการร าบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

30,000.00 

กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่โรคระบาดโควิค 

16 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
วัดในเขตต าบล โนนเพ็ด 

20,000.00 กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่โรคระบาดโควิค 
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ส่วนที่ 3  

ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล 
----------------- 

3.1. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 2 เดือน
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด  

20 203 18.45 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 217 19.73 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย         
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  10 110 10.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ในเขต

จังหวัด       
10 110 10.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 110 10.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 55 5.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 55 5.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 55 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 55 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 55 5.00 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 55 5.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 55 5.00 

รวมคะแนน  100 1,080 98.18 
 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด  217   คะแนน คิดเป็นร้อยละ  65 ของคะแนนในประเด็น
ยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 98.18  .ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นน้ัน/เหตุผล  - 
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  3.2 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดครั้งที่ ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 2 เดือน
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 108 9.82 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 108 9.82 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 107 9.73 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 109 9.91 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 52 4.73 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 53 4.82 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 54 4.91 

 5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 53 4.82 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 53 4.82 

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  5 55 5.00 
 5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด  5 53 4.82 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 54 4.91 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 55 5.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 55 5.00 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์
และผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

5 53 4.82 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 52 4.73 
รวมคะแนน  100 1,074 97.64 

  1) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 109  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  9.91  
ของคะแนนในประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 97.64  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
ที่เป็นเช่นน้ัน/เหตุผล  - 
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ส่วนที่ 4 

 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
----------------- 

 
4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
      ในปี 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการ
ด าเนินงาน จ านวน 85 โครงการ ด าเนินการ  จ านวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  81.18  ส่วน โครงการที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้เกิดจากสาเหตตุ่างๆ  จ านวน  16 โครงการ 
          1.เนื่องจากงบประมาณมจี านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยทุธศาสตร ์และความต้องการของ 

            ประชาชนมีมากโครงการเกินศักยภาพมจี านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทัง้หมดทุกโครงการ 

          2.ถนนยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทกุหมู่บ้าน 

     3.ประชาชนในต าบลมีน้ าอุปโภคบริโภคไม่สะอาด  เนื่องจากระบบประปาไม่ได้มาตราฐาน 

     4.ปัญหาไม่สามารถด าเนินโครงการทีเ่กี่ยวกับการรวมคน กลุ่มท ากจิกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิค  

      2019 

     ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

1.ขอสนับสนุนรบังบจากหน่วยงานทีม่ีงบประมาณโครงการเกินศักยภาพ 

2.พิจารณาด าเนินการกอ่สร้างถนนใหเ้พียงพอต่อการสญัจรไปมาของประชาชน 

     3.ขอรับการสนบัสนุนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลมีน้ าอุปโภคบริโภคที่สะอาดปราศจากสิ่ง 

      เจือปน   

     4.โครงการทีเ่กี่ยวกับการรวมคน กลุ่มท ากิจกรรมควรพจิารณาท าในปีถัดไปและสถานการณ์ทีเ่ข้าภาวะปกติ 
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