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คํานํา 
 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
หมวด 6 ขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 14 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 ขอ 13 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตอและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว 
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง จึงไดดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโนนรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทราบ คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดและประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

       แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 
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สวนท่ี 1   
บทนํา 

********************* 
 

1.๑ ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย          
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตาม
แผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนรัง  จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โนนรังหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนรังตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
หรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลโนนรัง ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง   
สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนท่ี  สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องคการบริหารสวน
ตําบลโนนรัง 
 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ
ปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ี
เปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนต้ังรับใหม่ัน
เพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได 
เสียในองคการบริหารสวนตําบลโนนรังใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอม 
การปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนรังโดย
การติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมาย
ประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 



๑.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่ง
ใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี ้
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังซ่ึงจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ      
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ อบต.โนนรัง           
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบลโนนรัง
หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้ 
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

  
  ๑.๓.๑ การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก จํานวน 2 คน  



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง  
ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี ้
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน สี่ปโดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ีกําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
   ๑.3.2 การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง    
ไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง ดังนี ้
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไป
ใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการ
ติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปน
วัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก      ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล 
เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ําตามท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4  การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว   แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย                
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ี
คาดวาจะไดรับจากการติดตาม  
  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังตอผูบริหารทองถ่ิน



เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจ
ในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
 

   ๑.๓.๓  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังมีอํานาจ
หนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง          
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตําบล/องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง  
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนรังใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการ
ติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสราง
เครื่ อ งการ ติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินได แก  แบบสอบถาม (Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี 
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ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีได
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปน
จริงตอไป  
   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  1. กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนรังอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  2. ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 
  3. ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในองคการ
บริหารสวนตําบลโนนรังมาปฏิบัติงาน 
  4. ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ีผานมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังซ่ึงสามารถวัดได
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึง
อําเภอและจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัด
เดียวกัน  
 

   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวน
เก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโนนรังเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

   กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง
กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบและการวัด
โครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจําป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 
  2. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลโนนรังใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนน
รังมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย
ในองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง   
  4. การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลองคการบริหารสวนตําบลโนนรังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนรังจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ
ไวเปนหลักฐาน 
  5.  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 
 



๑.๕ ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี ้
  ๑.๕.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๑.๕.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 
  ๑.๕.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๑.๕.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  ๑.๕.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  ๑.๕.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนรังสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ิน
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  ๑.๕.7 ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนรังแตละคน แตละสํานัก/กอง/
ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนรัง เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๑.๕.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรมงานตางๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 

----------------   
การติดตามและประเมินผล 
2.1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามขอ 29 (3) และขอ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2561 ใหดําเนินการอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปนั้น กรอบระยะเวลาดังกลาวให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป องคการบริหารสวนตําบลโนนรังไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนรังซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดนครราชสมีา  แผนยุทธศาสตรอําเภอชุมพวงและแผนชุมชนตําบล รายละเอียดดังนี ้
 

  
 

“องคการบริหารสวนตําบลโนนรังบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล โครงสรางพ้ืนฐานครบถวน อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงสูการพัฒนาคนและสังคมไทย ใหมีคุณภาพท่ียั่งยืน” 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตรอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาดานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี  6    การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  7    การพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี  8    การพัฒนาดานบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 

 

 

 

1.วิสัยทัศน(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร 



 

 

  พันธกิจท่ี 1. พัฒนาชุมชนใหนาอยู ควบคูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเขมแข็ง โดยไดรับ
การบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  พันธกิจท่ี 2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   พันธกิจท่ี 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
   พันธกิจท่ี 4. พัฒนา สงเสริมการศึกษา จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ 
  พันธกิจท่ี 5. พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและบริการ 
  พันธกิจท่ี 6. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม 
  พันธกิจท่ี 7. สงเสริมคุณธรรมแกประชาชนและบุคลากรควบคูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจท่ี 8. เสริมสรางอาชีพ รายได สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
  พันธกิจท่ี 9. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ 
  พันธกิจท่ี 10. สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีด ี
  พันธกิจท่ี 11. ดําเนินการ ดานจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑและ
ดําเนินภารกิจ หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย (OTOS) ประจําตําบลใหมีประสิทธิภาพ 
  พันธกิจท่ี 12. สงเสริมใหประชาชนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  พันธกิจท่ี 13. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเชิงบูรณาการ 
  พันธกิจท่ี 14. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  พันธกิจท่ี 15. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

     

  เปาประสงคท่ี 1. ระบบการคมนาคมขนสง มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน มีน้ําในการอุปโภค บริโภค
และการเกษตรเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

  เปาประสงคท่ี 2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เปาประสงคท่ี 3. พัฒนาระบบการศึกษา จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม 

  เปาประสงคท่ี 4. สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูบาน 

3.พันธกิจ 

4.เปาประสงค 



  เปาประสงคท่ี 5. จัดการดานสวัสดิการสังคมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผู
พิการ 

  เปาประสงคท่ี 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษฟนฟู 

  เปาประสงคท่ี 7. ดําเนินการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑและ
ดําเนินภารกิจ หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย (OTOS) ประจําตําบลใหมีประสิทธิภาพ 

  เปาประสงคท่ี 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหาดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเชิง
บูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 3    ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

92 25,560,000 97 26,600,000 88 25,880,000 74 25,700,000 85 22,085,000 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการเกษตร 

14 560,000 14 560,000 14 560,000 14 560,000 14 560,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การกีฬาและนันทนาการ 

 
25 

7,900,000 25 7,960,000 25 7,990,000 26 8,130,000 25 7,990,000 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

11 677,500 11 677,500 11 677,500 11 677,500 11 677,500 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
และคุณภาพชีวิต 

14 13,657,000 14 16,042,000 14 19,143,000 14 22,865,000 14 19,143,000 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 
4 

 
110,000 

4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 

7.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10 
 

750,000 
 

10 750,000 10 750,000 10 750,000 10 750,000 

8.ยุทธศาสตรการบริหารราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

13 2,800,000 12 2,000,000 12 2,000,000 12 2,000,000 12 2,000,000 

รวมทั้งส้ิน 183 52,014,500 187 54,699,500 178 57,110,500 165 60,792,500 175 53,305.500 



โครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 20 5,865,000 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 6 301,500 

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 14 5,955,000 

การพัฒนาดานสาธารณสุข 3 210,000 

การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 6 630,000 

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม - - 

การพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6 485,000 

การพัฒนาดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 7 885,000 

รวม 62 14,581,500 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ท่ีปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ ป 2565 

ลําดับ ยุทธศา
สตร โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
 

   

1   

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคองคการ
บริหารสวนตําบลโนนรัง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค
องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 30.00 เมตรยาว50
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธจํานวน 1 ปาย 

1,280,000 

 
 
 
สํานักปลัดอบต. 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

2   

โครงการ กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหม
พัฒนา หมูท่ี 13 ต.โนนรัง  อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

ปริมาณงาน  งานเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ขนาดกวาง  4.00  เมตร
ยาว  100.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ลง
หินคลุกไหลทางขางละ0.50 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการรวม  ไมนอยกวา 400 ตร.
ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย 

243,000 

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

3   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน
ใหมปฏิรูป หมูท่ี 12  ต.โนน
รัง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา 

ปริมาณงาน  งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00 เมตรยาว
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ0.50เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอย
กวา 400 ตร.ม. วางทอระบายนํ้าคสล.
ขนาด เสนผาศูนยกลางขนาด 0.40 เมตร จํานวน 7
ทอนพรอมติดตั้งปาย ประชาสมัพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย 

250,000 

 
 
 
 

กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 



4   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บานโคกเพชร หมูท่ี 4 ตําบล
โนนรัง – บานบุตาหนา 
ตําบล ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา 

ปริมาณงาน  งานเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดกวาง  4.00  เมตร
ยาว  100.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ลง
หินคลุกไหลทางขางละ0.50 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการรวมไมนอยกวา 400  ตร.ม. พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย  

     
243,000  

 
 
 
 
 
กองชาง 

 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

5   โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บานหนองขา  ม. 8  - สาม
แยกบานเมืองยาง-บานโนน
หาด หมูท่ี 6 ต.โนนรัง   อ.ชุม
พวง  จ.นครราชสีมา 

ปริมาณงาน  งานเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหิน
คลุกไหลทางขางละ0.50เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการรวมไมนอยกวา 400 ตร.ม. พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย  

     
243,000  

 
 
 
 
กองชาง 

 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย  

 

6   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
คอกควาย หมูท่ี 17 ต.โนนรัง  
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

ปริมาณงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง  4.00  เมตรยาว
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก
ไหลทางขางละ0.25เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการ
รวม  ไมนอยกวา 400  ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  

238,000  

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
เบิกจายแลว 

 



7   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน
หาด หมูท่ี 6  ต.โนนรัง อ.ชุม
พวง  จ.นครราชสีมา 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3.00  เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอย
กวา 585 ตร.ม. พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  

311,000  

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย  

 

8   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานภู
ดินทอง หมูท่ี 15 ต.โนนรัง  
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม  ไมนอย
กวา 500 ตร.ม.พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  

     
295,000  

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

9   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองโก หมูท่ี 18 ต.โนนรัง 
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

ปริมาณงาน  งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว  56.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอย
กวา 224  ตร.ม. พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

     
138,000  

 
 
 
 
กองชาง 

 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 



10   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัว
ฝาย หมูท่ี 16 ต.โนนรัง อ.ชุม
พวง   จ.นครราชสมีา 

ปริมาณงาน  ซอยท่ี 1. งานเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง3.00
เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ื
นท่ีดําเนินการไมนอยกวา255 ตร.ม.ซอย
ท่ี 2. งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
4.00
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ื
นท่ีดําเนินการไมนอยกวา 200 ตร.ม.  พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันโครงการ
จํานวน 1 ปาย  

     
248,000  

 
 
 
 
 
กองชาง 

 
 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

11   

โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. ภายในท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
โนนรัง ตําบลโนนรัง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน กอสรางรางระบายน้ํา
ขนาด กวาง 0.30 เมตรยาว
245.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เ
มตร วางทอ คสล.เสนผาศูนยกลาง
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน  40 ทอน พรอม
บอพัก 
คสล.ขนาด 1x1  เมตร จํานวน 2 บอ ติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

     
454,000  

 
 
 
 
กองชาง 

 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

12   

โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน บานรมเย็น หมูท่ี 
19 ตําบลโนนรัง อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน งานวางทอ
ประปา พีวีซี ขนาด เสนผาศูนยกลาง
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,200 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

     
150,000  

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 



13   โครงการปรับปรุงถนน คสล.
โดยการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลติกคอนกรีต ถนนสาย 
บานดงบัง หมูท่ี 9 – บานโคก
สูง หมูท่ี 11 ตําบลโนนรัง 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา 

ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนก
รีต กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย
กวา 600 ตารางเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน1ปาย  

     
242,000  

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย  

  

14   โครงการปรับปรุงถนน คสล.
โดยการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลติกคอนกรีต ถนนสาย
บานเมืองยาง หมูท่ี 10 - 
บานหัวฝาย หมูท่ี 16 ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา 

ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนก
รีต กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย
กวา 600 ตารางเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน1ปาย   

     
242,000  

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

15   โครงการปรับปรุงถนน คสล.
โดยการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลติกคอนกรีต บานหนองโน 
หมูท่ี 3 ต.โนนรัง อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนก
รีต  กวาง
เฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05  เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน1ปาย   

     
171,000  

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 



16   
โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกผิวทางจราจร 
ถนนสาย บานโคกสูง หมูท่ี 
11 - หนองเมืองรัง  ตําบล
โนนรัง  อําเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพรอมลง
หินคลุกผิวจราจรขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.
10 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย
กวา  3,600 ตารางเมตร  พรอมปรับเกรดผิว
จราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย   

     
254,000  

 
 
 
 
กองชาง 

 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย  

  

17   

โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกผิวทางจราจร 
ถนนสาย บานหนองหวา หมู
ท่ี  2 - หนองเมืองรัง ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา 

ปริมาณงาน ชวงท่ี 1. งานปรับเกรดผิวทาง
เดิมพรอมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.0
7 เมตรพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย
กวา  1,225 ตารางเมตร พรอมปรับเกรดผวิ
จราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย ชวงท่ี2. งานปรับเกรดผิว
ทางเดิมพรอมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกวาง
3.00
เมตร ยาว 1,550  เมตร หนา 0.10 เมตร 

     
296,000  

 
 
 
 
 
กองชาง 

 
 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

18   โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกผิวทางจราจร 
ถนนสายบานโนนรัง หมูท่ี 1  
ตําบลโนนรัง - บานหนอง
ตาด ต.ตลาดไทร อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพรอมลง
หินคลุกผิวจราจรขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.1
0 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการ  ไมนอย
กวา 2,800 ตารางเมตร พรอมปรับเกรดผวิ
จราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย  

     
198,000  

 
 
 
กองชาง 

 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 



19   

โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกผิวทางจราจร 
บานหนองทุม หมูท่ี 7 ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา 

ปริมาณงาน  งานเสริมดิน
ถนน กวาง 3.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร 
ถมสูง 0.60  เมตร ลงหินคลุกผิว
จราจร กวาง 3.00 เมตรยาว
100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  งาน
กอสรางรางระบายน้ําขนาดกวาง
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร
 ยาว100.00 เมตรพรอมฝาปดรางระบายน้ํา
เหล็ก  

     
219,000  

 
 
 
 
กองชาง 

 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

20 
 

โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกผิวทางจราจร 
บานหนองสระแก หมูท่ี 14 
ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน งานดินถมปรับระดับคัน
ทาง ขนาดกวาง 3.00 เมตร
ยาว 100 เมตร  ถมสูง  0.80 เมตร งานลง
หินคลุกผิวจราจร ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตรพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย
กวา  1,425 ตารางเมตร  พรอมปรับเกรดผิว
จราจรใหเรียบรอย พรอมติดตั้ง
ปาย ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

     
150,000  

 
 
 
 
 กองชาง 

 
 
 
 
ยังไมไดเบิกจาย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร     
21   โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชน สาธิตการปลูก
มะนาว สาธิตการปลูกเห็ดในโรงเรือน สาธิตการทําปุย
หมัก ฯลฯ 

       
20,000  

สํานักปลัด
อบต. 

ยังไมได
เบิกจาย 

 

22   

โครงการทองถ่ินไทยรวมใจ
ภักดิ ์รักษพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถ่ินไทยรวม

ใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 

       
20,000  

สํานักปลัด
อบต. 

ยังไมได
เบิกจาย  

  

23   
โครงการปลูกปาตามแนว
พระราชดําริ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปาตาม

แนวพระราชดําริ 

       
15,000  

สํานักปลัด
อบต. 

ยังไมได
เบิกจาย  

 

24   

โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืช เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

       
20,000  

สํานักปลัด
อบต. 

เบิกจาย
แลว 

 

25   โครงการขุดลอกและขยาย
หนองสิม บานทับรัก หมูท่ี 5 
ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน  ขนาดปากบน
กวาง 34.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร   ลึกเฉลี่ยจากดิน
เดิม 3.00 เมตร  ลาดเอียง 1:2   ปริมาณดินขุดรวมไม
นอยกวา  4,210 ลูกบาตกเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

     
148,000  

สํานักปลัด
อบต. 

ยังไมได
เบิกจาย  

 



26   โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. เขาสระหนองหญารังกา 
บานหนองโก หมูท่ี 18  
ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน  วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 25 เมตร พรอมยา
แนวรอยตอทอและดาดคอนกรีตหนา – หลังทอให
เรียบรอย 

       
78,500  

สํานักปลัด
อบต. 

ยังไมได
เบิกจาย  

  

   
การพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  

   

27   
โครงการคายเยาวชนปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

เพ่ือจายเปนเปนคาดําเนินกิจกรรมโครงการคายเยาวชน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยจายเปน คา
วิทยากร คาจัดสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง และคาอ่ืนๆท่ีจําเปน 

       
50,000  

สํานักปลัด
อบต.  

ยังไมได
เบิกจาย   

  

28   
โครงการเฝาระวังความ
ปลอดภัยใสใจศูนยเด็ก 

เพ่ือจายเปนเปนคาดําเนินกิจกรรมโครงการเฝาระวังความ
ปลอดภัยใสใจศูนยเด็ก โดยจายเปน คาวิทยากร คาจัด
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่อง
เสียง และคาอ่ืนๆท่ีจําเปน 

       
50,000  

สํานักปลัด
อบต. 

ยังไมได
เบิกจาย  

 

29   

โครงการวันเด็กแหงชาติ 

เพ่ือจายเปนเปนคาดําเนินกิจกรรมโครงการวันเด็ก
แหงชาต ิโดยจายเปน คาวิทยากร คาจัด
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่อง
เสียง และคาอ่ืนๆท่ีจําเปน 

     
100,000  

กอง
การศึกษาฯ 

ยังไมได
เบิกจาย  

 



30   

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการตางๆดังน้ี 
1.โครงการอาหารกลางวันสาํหรับเด็กกอนเกณฑในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 21 บาท/คน/245 วัน เด็ก
ปฐมวัย จํานวน 120 คน เปนเงิน 617,400 บาท 
2.โครงการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจายเปน
คาใชจายตางๆในการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เปนจํานวนเงิน 13,500 บาท 
3.โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก เพ่ือจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก จํานวน 1,700 บาท x 120 คน เปนจํานวน
เงิน 204,000 บาท 
4.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาจํานวน
79,100 บาท เพ่ือใชเปนคาตางๆดังน้ี 
1)คาหนังสือเรียน 200บาทx70คน เปนเงิน 14,000 บาท 
2)คาอุปกรณการเรียน 200x70คน เปนเงิน 14,000 บาท 
3)คาเครื่องแบบนักเรียน 300x70คน เปนเงิน 21,000 บาท 
4)คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมวิชาการ ทัศนศึกษา
อ่ืนๆ 430x70คน เปนเงิน 30,100 บาท 
5.โครงการทันตอนามยัสําหรับเดก็ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนยฯๆละ20,000 บาท เปนเงิน 80,000 บาท 
6.โครงการดูแลและควบคุมโรค NCD และการดูแลสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 ศูนยฯๆละ20,000 บาท เปน
เงิน 80,000 บาท 
7.โครงการสงเสรมิโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนยฯๆ30,000 บาท เปนเงิน
120,000 บาท 
8.โครงการวันสําคัญของชาต ิเชน วันแมแหงชาต ิวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ เพ่ือจายเปนคากิจกรรมตางๆ จํานวนเงิน
6,000 บาท 

  
1,200,000  

กอง
การศึกษา
ฯ  

เบิกจาย
แลว 

 



31   

โครงการกอสรางท่ีแปรงฟน
และอางลางมือศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโนนหาด 

เพ่ือกอสรางท่ีแปรงฟนและอางลางมือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโนนหาด ขนาด ความ
กวาง 90 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร  

 50000  

  
 
กอง
การศึกษาฯ  

  
 
ยังไมได
เบิกจาย   

  
  

32   โครงการกอสรางหองครัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง เพ่ือกอสรางหองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง ขนาด

กวาง 3.00 เมตร ยาว 5.85 เมตร 

     
100,000  

 
กอง
การศึกษาฯ  

 
ยังไมได
เบิกจาย  

 

33   
โครงการตอเติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานใหมหนอง
โก 

เพ่ือตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมหนอง
โก ขนาดความกวาง 4.00 เมตร ความ
ยาว 8.40 เมตร ความสูง 3.20 เมตร 

     
200,000  

 
 
กอง
การศึกษาฯ  

 
 
ยังไมได
เบิกจาย  

 

34   โครงการปรับปรุงตอเติม
หองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโนนหาด 

เพ่ือปรับปรุงตอเติมหองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนน
หาด ขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 3.00 เมตร  

     
100,000  

 
กอง
การศึกษาฯ  

 
ยังไมได
เบิกจาย  

 

35   โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ใหมพัฒนาหนองโก 

เพ่ือปรับปรุงสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
พัฒนาหนองโก (ใสรั้วเหล็กดัด) ขนาดความ
กวาง 7.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 

     
100,000  

 
กอง
การศึกษาฯ  

 
ยังไมได
เบิกจาย  

 

36   โครงการอาหารกลางวัน 
สําหรับเด็กอนุบาล ป.1-ป.6 
โรงเรียนสังกัดอ่ืน 

เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล
โนนรัง โดยตั้งงบประมาณรองรับในอัตราม้ือ
ละ 21 บาท x200 วัน x 850 คน 

  
3,570,000  

 
กอง
การศึกษาฯ  

 
เบิกจาย
แลว 

 



37   

โครงการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด ตําบลโนนรัง 

 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด ตําบลโนนรัง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ฯลฯ 
อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา
69 ลําดับท่ี9(กองการศึกษา) 
  

     
200,000  

 
 
 
 
 
กอง
การศึกษาฯ   

 
 
 
 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

38   

โครงการประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ฯลฯ 
  

     
150,000  

 
 
 
กอง
การศึกษาฯ  

 
 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

39   

โครงการประเพณีวัน
สงกรานตรดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสืบสาร
ประเพณีวันสงกรานต รดน้ําขอพรผูสูงอายุ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ฯลฯ 
  

       
75,000  

 
 
 
กอง
การศึกษาฯ  

 
 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

 
40 

 
โครงการประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสืบ
สานประเพณีวันเขาพรรษา 
 

       
60,000  

 
 
กอง
การศึกษาฯ  

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 



  การพัฒนาดานสาธารณสุข  
 

        

41    
โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก เชน คาสารเคมีฉีดพนหมอกควัน
กําจัดยุง คาทรายอะเบท และคาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 

     
100,000  

 
สํานักปลัด
อบต.  

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

42   
โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุขนัขบา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา เชน คาวัคซีนปองกันโรค คา
ปาย และคาวัสดุอ่ืนๆท่ีจําเปน 

     
100,000  

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
เบิกจาย
แลว  

 

43   โครงการพัฒนาศักยภาพ
หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน 
(EMS) เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปฏิบัติงานดานการแพทย

ฉุกเฉิน (EMS) 

       
10,000  

 
สํานักปลัด
อบต.  

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

  การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
  

    

44   โครงการฝกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของกลุม
ผูสูงอายุ 

เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุม
ผูสูงอายุ 

     
190,000  

 
กอง
สวัสดิการฯ  

 
ยังไมได
เบิกจาย    

  

45   โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอาย ุ

       
50,000  

 
กอง
สวัสดิการฯ  

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

46   โครงการฝกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของกลุมสตรี 
กลุมแมบาน 

เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุม
สตร ีกลุมแมบาน 

     
280,000  

 
กอง
สวัสดิการฯ  

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 



47   โครงการฝกอบรมอาชพีระยะ
สั้น เพ่ือจายเปนคาดําเนินการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

       
60,000  

กอง
สวัสดิการฯ  

ยังไมได
เบิกจาย   

 

48   โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน เพ่ือจายเปนคาพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

       
20,000  

กอง
สวัสดิการฯ  

ยังไมได
เบิกจาย   

 

49   โครงการสงเสริมพัฒนา
สถาบันครอบครวัในชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการสงเสริมพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในชุมชน 

       
30,000  

กอง
สวัสดิการฯ 

ยังไมได
เบิกจาย   

 

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  

การพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
50   

คาเชาสัญญาณGPS
รถบรรทุกน้ํา 

คาเชาสัญญาณGPSรถบรรทุกน้ํา 

         
5,000  

  
สํานักปลัด
อบต.    

 
ยังไมได
เบิกจาย    
  

  
  

51   

โครงการ 7 วันอัตราย 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ7วันอัตราย โดยการ ตั้ง
จุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหม ชวงเทศกาล
สงกรานต ฯลฯ 

       
80,000  

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
เบิกจาย
แลว 

 

52   
โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน 

เพ่ือจายเปนคาจัดโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ตําบลโนนรัง โดยจาย
เปน คาวิทยากร คาจัดสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง และคาอ่ืนๆท่ีจําเปน 

     
200,000  

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 



53   โครงการฝกอบรมใหความรู
ดานการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือจายเปนคาจัดโครงการฝกอบรมใหความรูดานการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย โดยจายเปน คาวิทยากร คาจัด
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่อง
เสียง และคาอ่ืนๆท่ีจําเปน 

       
50,000  

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

54    
โครงการวันอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

เพ่ือจายเปนคาจัดโครงการวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนโดยจายเปน คาวิทยากร คาจัด
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่อง
เสียง และคาอ่ืนๆท่ีจําเปน 

       
50,000  

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

55   

วัสดุยานพาหนะและขนสง 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพ่ือให
ไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

     
100,000  

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

การพัฒนาดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ     
56   

โครงการจางเหมาปรับปรุง
และดูแลเว็บไซต อบต. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาปรับปรุงและดูแล

เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       
15,000  

  
สํานักปลัด
อบต.    

 
ยังไมได
เบิกจาย    

  

57   โครงการจัดการเลือกตั้ง
ทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ีจําเปนในการจัดการ
เลือกตั้ง เชน คาวัสด ุคาจางเหมา คาบัตรเลือกตั้ง และอ่ืนๆ
ท่ีใชในการจัดการเลือกตั้งใหบรรลุวัตถุประสงค 

     
200,000  

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
เบิกจาย
แลว 

 

58   

โครงการจัดงานวันสําคัญของ
ชาต ิ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับวัน

สําคัญของชาต ิเชน คารับรอง คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ ฯลฯ 

       
20,000  

 
 
สํานักปลัด
อบต.   

 
 
ยังไมได
เบิกจาย   

 



59   

โครงการฝกอบรมกฎหมาย
นารูแกผูนําชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมกฎหมายนารู
แกผูนําชุมชน เชน คาวิทยากร คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน 

       
20,000  

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
เบิกจาย
แลว 

 

60   

โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานของ ผูบริหาร พนักงาน 
และสมาชิกสภา อบต.ผูนํา
ชุมชน 

สําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คา
กระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 

     
400,000  

 
 
 
สํานักปลัด
อบต.    

 
 
 
ยังไมได
เบิกจาย    

 

61   โครงการองคการบริหารสวน
ตําบลเคลื่อนท่ี 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลเคลื่อนท่ี คาจัดสถานท่ี คาน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ 

 
80,000 

 
สํานักปลัด
อบต.   

 
ยังไมได
เบิกจาย   

 

62  

โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร เชนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี
อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คาวัสด ุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสาํหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสือ่สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ใน
การฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารบั
การฝกอบรม  คาของสมนาคณุในการดูงาน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคณุวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คา
ปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ 

     
150,000  

 
 
 
 
สํานักปลัด
อบต.   

 
 
 
 
ยังไมได
เบิกจาย   

 



รายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสม ป 2565 
 เงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถนําไปใชได จํานวน ๑๒,๐๐o,๐๐๐ บาท 

โครงการท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสม รวม ๒๙ โครงการ เปนเงินจายขาด จํานวน ๑1,718,๐๐o บาท โดยอยูภายใตเง่ือนไข ขอ ๘๙ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รวม ๑๐,244,๐๐๐ บาท แผนงานเกษตร ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท ประกอบดวย 

ลําดับ ยุทธศาส
ตร โครงการ วัตถุประสงค แหลงท่ีมา

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม

ขอบัญญัติ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 โครงสรางพ้ืนฐาน  

1  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโนนรัง หมูท่ี ๑ 

ปริมาณงาน งานเทคอนรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo เมตร ยาว 
๒๑๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตรพ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๘๖
o.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๙,๐๐๐ กองชาง 

2  
โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงหินคลุกผิวทางจราจร คันคูลํา
คลองหวยยาง บานโนนรังหมูท่ี 
๑ 

ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพรอมลงหินคลุกผิวจราจร คันคู
ลําคลองหวยยาง ขนาดกวาง ๓.๐oเมตร ยาว ๕๐๐.o๐ เมตร หนา 
o.o๗ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๑,๕oo.๐๐ ตร.ม. 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๙๙,๐๐๐ กองชาง 

3  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
บานหนองหวา หมูท่ี ๒ - บาน
หนองหวาบูรพา หมูท่ี๒o 

ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต(แยก ทล.
๒๐๗๓) ขนาดกวาง ๔.๕o เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา o.o๕ เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอยกวา ๑,๒๑๕ ตร.ม. พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๘๙,๐๐๐ กองชาง 



4  
โครงการปรับปรุงโดยการลงหิน
คลุกผิวทางจราจร คันคูคลองลํา
หวยน้ําปา บานหนองโนหมูท่ี ๓ 

ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพรอมลงหินคลุกผิวจราจรขนาด
กวาง ๓.๐o ม.ยาว ๔oo.ooเมตร หนา o.o๗ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการ
รวมไมนอยกวา ๑,๒oo ตร.ม. 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๗๔,๐๐๐ กองชาง 

5  

โครงการปรับปรุงถนนคอนรีต
เสริมเหล็กโดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติกบานโคก
เพชร หมูท่ี ๔ 

ปริมาณงาน ชวงท่ี ๑.งานเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ชวง
สามแยกปูตา ขนาดกวาง ๔.๐o เมตรยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา o.o๕ 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๒oo.oo ตร.ม.  
ชวงท่ี ๒ งานเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต โคงมุมวัดบานโคก
เพชร ขนาดกวาง ๔.oo เมตร ยาว ๓๐.oo เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๑๒๐.oo ตร.ม. ชวงท่ี ๓.งานเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (สี่แยก - ต.ทาลาด) ขนาดกวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา o.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไม
นอยกวา ๘๘๐.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๙,๐๐๐ กองชาง 

6  
โครงการปรับปรุงโดยการลงหิน
คลุกผิวทางจราจร บานทับรัก 
หมูท่ี ๕ – คุมโปงเจริญ (บาน
หนองสะแก หมูท่ี ๑๔) 

ปริมาณงาน งานถมดินคันทาง ผิวจราจร กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕
เมตร สูงเฉลี่ย o.๘๐ เมตร ปริมาณดินถมไมนอยกวา ๑,๙๖๕ ลบ.ม. 
ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกวาง ๓.oo เมตร ยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร หนา 
o.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๑๘o ลบ.ม. พรอมปรับเกรด
ผิวจราจรใหเรยีบรอย 
 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๒๑๑,๐๐๐ กองชาง 

7  
โครงการกอสรางถนนคอนรีต
เสริมเหล็ก บานเมืองยาง หมูท่ี 
๑o - บานโนนหาด หมูท่ี ๖ 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๗๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา 
๘๗๕.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ 
ปาย 
 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๖,๐๐o กองชาง 



8  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองทุม หมูท่ี 
๗ 

ปริมาณงาน ชวงท่ี ๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๓.oo 
เมตร ยาว ๕o.o๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไม
นอยกวา ๑๕o.oo ตร.ม. ชวงท่ี ๒ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๑๒๒.๕๐ ตร.ม. ชวงท่ี ๓ งานเท
คอนกรีตสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๑๗๖.oo ตร.ม. พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๒๕o,๐๐๐ กองชาง 

9  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติก บานหนอง
ทุม หมูท่ี ๗ 

ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๔.
o- เมตร ยาว ๑๑๐.oo เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม 
ไมนอยกวา ๔๔o.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๒๐๕,๐๐๐ กองชาง 

10  

โครงการปรับปรุงถนนดิน สาย
แยกบานหนองโก หมูท่ี ๑๘ - 
โสกน้ําขาว บานหนองขา หมูท่ี 
๘ 

ปริมาณงาน ชวงท่ี ๑ งานดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร สงูเฉลี่ย o.๕oเมตร ปริมาณดินถมไมนอย
กวา ๗๑๓ ลบ.ม. 
ชวงท่ี ๒ งานดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐. เมตร ยาว 
๔๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕o เมตร ปริมาณดินถมไมนอยกวา 
๓,๔๗๐ ลบ.ม. ชวงท่ี ๓ งานดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณดินถมไมนอย
กวา ๑,๓๕๐ ลบ.ม. ชวงท่ี ๔ งานดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 
๓.oo เมตร ยาว ๒oo.oo เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕oเมตร ปริมาณดินถมไม
นอยกวา ๓๗๕ ลบ.ม.งานลงหินคลุกผิวจราจร กวาง ๓ เมตร ยาว 
๑,๓๕o - เมตร หนาเฉลี่ย o.๐๗ เมตร พรอมปรับเกรดผิวจราจรให
เรียบรอย พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๔๓,๐๐๐ กองชาง 



11  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานดงบัง หมูท่ี ๙ 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo เมตร ยาว 
๒๒o.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๘๘
o.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๘,๐๐๐ กองชาง 

12  โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงหินคลุกผิวทางจราจรคันดู
คลองอีสานเขียว บานเมืองยาง 
หมูท่ี ๑๐ 

ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพรอมลงหินคลุกผิวจราจรขนาด
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘o.๐๐ เมตร หนา o.๐๗ เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา ๔,๗๗๐ ตารางเมตร 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๓o๕,๐๐๐ กองชาง 

13  โครงการปรับปรุงถนนคอนรีต
เสริมเหล็กโดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติก บานเมือง
ยาง หมูท่ี ๑๐ - บานหัวฝาย หมู
ท่ี ๑๖ 

ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ศาลปูตาหนอง
เมืองยาง) ขนาดกวาง ๔.o๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๑.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๑,๒oo.oo ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปาย ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๙,๐๐๐ กองชาง 

14 
 

 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคกสูง หมูท่ี 
๑๑ 

ปริมาณงาน ชวงท่ี ๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo 
เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๑.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไม
นอยกวา ๖๔๐.oo ตร.ม. ชวงท่ี ๒ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง ๔.๐o เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๒๑๒.๐o ตร.ม.พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๖,๐๐0 กองชาง 

15  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานใหมปฏิรูป หมูท่ี 
๑๒ 

ปริมาณงาน ชวงท่ี ๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo 
เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไม
นอยกวา ๔๗๖.oo ตร.ม. ชวงท่ี ๒ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๓๖๔.oo เมตร ลงหินคลุกไหลทางขางละ 
o.๕o  ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๙,๐๐o กองชาง 



16  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานใหมพัฒนา หมู
ท่ี ๑๓ 

ปริมาณงาน ชวงท่ี ๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo 
เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไม
นอยกวา ๕๘o.oo ตร.ม. ลงหนิคลุกไหลทางขางละ o.๕o เมตร ชวงท่ี 
๒ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo เมตร ยาว ๖๕.๐๐ 
เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๒๖๐.oo 
เมตร ลงหินคลุกไหลทางขางละ o.๕o ม. พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๙,๐๐๐ กองชาง 

17  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองสะแก หมู
ท่ี ๑๔ 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo เมตร ยาว 
๒๑๐.oo เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๘๔
o.oo ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ o.๕o ม.พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๘,๐๐๐ กองชาง 

18  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานภูดินทอง หมูท่ี 
๑๕ 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๕..o เมตร ยาว 
๑๗๕.oo เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา 
๘๗๕.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ 
ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๖,๐๐๐ กองชาง 

19  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวฝาย หมูท่ี 
๑๖ 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo เมตร ยาว 
๒๑๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา 
๘๖๐.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ 
ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๙,๐๐o กองชาง 

20  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีด
เสริมเหล็ก บานคอกควาย หมูท่ี 
๑๗ 

ปริมาณงาน ชวงที ่๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo เมตร 
ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พื้นที่ดําเนนิการรวม ไมนอยกวา ๖๔
o.oo ตร.ม. ชวงที่ ๒ งานเทคอนกรีตขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.oo 
เมตร หนา o.๑๕ เมตร พืน้ที่ดาํเนินการรวม ไมนอยกวา ๑๖๕.oo เมตร 
ลงหินคลุกไหลทางขางละ o.๒o ม.พรอมติดตั้งปายประชาสัมพนัธ
โครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๓,o๐๐ กองชาง 



 
21 

 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองโก หมูท่ี 
๑๘ 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสรีมเหล็ก ขนาดกวาง ๕.oo เมตร ยาว 
๑๗๕.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา 
๘๗๕.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ 
ปาย 
 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๑,๐๐o กองชาง 

22  

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงหินคลุกผิวทางจราจร บาน
รมเย็น หมูท่ี ๑๙ 

ปริมาณงาน ชวงท่ี ๒ งานปรับเกรดผิวทางเดิมพรอมลงหินคลุกผิว
จราจร ขนาดกวาง ๓.๐o เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา o.๐๗ เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา ๑,๘๐๐ ตารางเมตร  
ชวงท่ี ๒ งานปรับเกรดผิวทางเดิมพรอมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาด
กวาง ๓.oo เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา o.o๗ เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา ๑,๑๔o.oo ตร.ม. พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๑๗๔,o๐๐ กองชาง 

23  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองหวาบูรพา 
หมูท่ี ๒o 

ปริมาณงาน ชวงท่ี ๑ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๓.oo 
เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไม
นอยกวา ๒๗๒.oo ตร.ม. ชวงท่ี ๒ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง ๔.oo เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา o.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๔๑๖.๐๐ เมตร ชวงท่ี ๓ งานเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๔.oo เมตร ยาว ๕o.oo เมตร หนา o.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา ๒o๐.oo ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๒,๐๐๐ กองชาง 

24  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองสรวง หมู
ท่ี ๒๑ 

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๕.oo เมตร ยาว 
๑๗๕.๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการรวม ไมนอยกวา 
๘๗๕.ooตร.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ 
ปาย 
 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๑,๐๐๐ กองชาง 



25  โครงการปรับปรุงชอมแซม
ระบบประปา บานทับรกั หมูท่ี 
๕ 

ปริมาณงาน งานซอมแซมหอถังประปา งานเชื่อมรอยรั่วถังประปา 
พรอมทาสีน้ํามันและเชื่อมตอกับระบบน้ําประปาหมูบานเดิมให
เรียบรอย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

50,000 กองชาง 

26  

โครงการปรับปรุงระบบประปา 
บานโนนหาด หมูท่ี ๖ 

ปริมาณงาน งานรื้อถอนหอถังสูงประปาเดิม งานกอสรางฐานราก
พรอมติดตั้งหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด ๒o ลบ.ม. พรอม
ตอเชื่อมกับระบบประปาเดิม วางจายน้ําทอประปา พีวีซี ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๖๐ เมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๙,๐๐๐ กองชาง 

 แผนงานการเกษตร  

27  

โครงการขุดลอกหนองตาด บาน
หนองหวา หมูท่ี ๒ 

ปริมาณงานดําเนินการขุดลอกขนาดปากบนกวาง ๘๕.o๐ เมตร ยาว
(ดานทิศตะวันตก) ๙o.oo เมตร ยาว (ดานทิศตะวันออก) ๑๑o เมตร 
ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๕o เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
๑๒,๘๓oลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดบดอัดแนนคันคูสระให
เรียบรอย พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๘,00๐ 
สํานักปลัด
อบต.   

28  

โครงการขุดลอกหนองโสกโดน 
บานหนองโน หมูท่ี ๓ 

ปริมาณงาน ดําเนินการขุดลอกขนาดปากบน กวาง ๕o.o๐ เมตร ยาว 
๘o.o๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ เมตร 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ๑๒,๗๔o.oo ลูกบาศก็เมตร พรอมปรับ
เกรดเกลี่ยบดอัดแนนคันดูสระใหเรียบรอย พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๘๔,๐๐๐ 
สํานักปลัด
อบต.   

29  

โครงการขุดลอกหนองโสกหิน 
บานรมเย็น หมูท่ี ๑๙ 

ปริมาณงาน ดําเนินการขุดลอกขนาดปากบน(ทิศตะวันออก)กวาง 
๗๕.๐o เมตร (ดานทิศตะวันตก)กวาง ๘๐.๐๐ เมตรยาว(ดานทิศ
เหนือ) ๑๕o เมตร (ดานทิศใต)ยาว ๑๔๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 
๑.๐๐ เมตร ปริมาตร ดินขุดไมนอยกวา ๑๑,๒๖๕ ลูกบาศกเมตร 
พรอมปรับเกรดบดอัดแนนคันคูสระใหเรียบรอย พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย 

โครงการจาย
ขาดเงินสะสม 

๔๙๒,๐๐๐ 
สํานักปลัด
อบต.   



รายงานโครงการท่ีลงนามในสัญญาและเบิกจาย เดือนตุลาคม – เมษายน ป 2565 
 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 

 
                ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



การพัฒนาดานเศรศฐกิจและการเกษตร 
 

 
 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 



 
 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 

 
 
 
 



การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

 
 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 



 
 

                    ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 



 
 

 ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 
 

    ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 
 

       ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 
 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-
Plan) 

 

 

 

 

 

 



 
 

      ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 



 
ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 
 

     ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 



 
 

     ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 



 
 

   ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 



 
 

   ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 



 
    ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 
 

     ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 

 

 



การพัฒนาดานสาธารณสุข 

 

 
ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



การพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

   ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 





 

 

      ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาดานการบริหารราชการใหมีประสิทธภาพและคุณภาพ 

 

    ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 
 

     ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



     
           ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 
   ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 

 

     ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 

 

 

 



 
 

  ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 



 
 

        ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกอหนี้ผูกพันชวงเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 

 

   ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 

        ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 

      ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 

 

    ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 
 



รายการโครงการในขอบัญญัตท่ีิยังไมกอหนี้ผูกพัน 

ในชวงเดือนตุลาคม 2564 – เดือนเมษายน 2565 มีโครงการในขอบัญญัตท่ีิยังไมกอหนี้ผูกพัน
ท้ังหมด จํานวน  54  โครงการ งบประมาณท้ังส้ินจํานวน 9,153,500 บาท คิดเปนรอยละ 87.09 จาก
โครงการท้ังหมดในขอบัญญัติ ซ่ึงมีช่ือโครงการดังตอไปนี้ 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคองคการบรหิารสวนตําบลโนนรัง 
2. โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมพัฒนา หมูท่ี 13 ต.โนนรัง  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานใหมปฏิรูป หมูท่ี 12  ต.โนนรัง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสมีา 
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานโคกเพชร หมูท่ี 4 ตําบลโนนรัง – บานบุตาหนา 

ตําบล ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานหนองขา  ม. 8  - สามแยกบานเมืองยาง-บานโนน

หาด หมูท่ี 6 ต.โนนรัง   อ.ชมุพวง  จ.นครราชสีมา 
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหาด หมูท่ี 6  ต.โนนรัง อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา 
7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานภูดินทอง หมูท่ี 15 ต.โนนรัง  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโก หมูท่ี 18 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวฝาย หมูท่ี 16 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง   จ.นครราชสมีา 
10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ภายในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง ตาํบลโนนรัง อําเภอ

ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
11. โครงการขยายเขตประปาหมูบาน บานรมเย็น หมูท่ี 19 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
12. โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสาย บานดงบัง หมูท่ี 9 – 

บานโคกสูง หมูท่ี 11 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
13. โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสายบานเมืองยาง หมูท่ี 10 - 

บานหัวฝาย หมูท่ี 16 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
14. โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานหนองโน หมูท่ี 3 ต.โนนรัง 

อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
15. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร ถนนสาย บานโคกสูง หมูท่ี 11 - หนองเมืองรัง  

ตําบลโนนรัง  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
16. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร ถนนสาย บานหนองหวา หมูท่ี  2 - หนองเมืองรัง 

ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
17. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร ถนนสายบานโนนรงั หมูท่ี 1  ตําบลโนนรัง - บาน

หนองตาด ต.ตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
18. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บานหนองทุม หมูท่ี 7 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา 
19. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บานหนองสระแก หมูท่ี 14 ตําบลโนนรัง อําเภอชุม

พวง จังหวัดนครราชสีมา 



 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
20. โครงการสงเสริมและสนับสนุนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
21. โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 

22. โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 

23. โครงการขุดลอกและขยายหนองสิม บานทับรัก หมูท่ี 5 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
24. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เขาสระหนองหญารังกา บานหนองโก หมูท่ี 18  ตําบลโนนรัง อําเภอชุม

พวง จังหวัดนครราชสีมา 
 

การพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

25. โครงการคายเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

26.  โครงการเฝาระวังความปลอดภัยใสใจศูนยเด็ก 

27. โครงการวันเด็กแหงชาติ 

28. โครงการกอสรางท่ีแปรงฟนและอางลางมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนหาด 

29. โครงการกอสรางหองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง 

30. โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมหนองโก 

31. โครงการปรับปรุงตอเติมหองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนหาด 

32. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมพัฒนาหนองโก 

33. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตําบลโนนรัง 

34. โครงการประเพณีลอยกระทง 

35. โครงการประเพณีวันสงกรานตรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 

36. โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษ 

การพัฒนาดานสาธารณสุข 

37. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

38. โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 

 

 



การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 

39. โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุมผูสูงอายุ 

40. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

41. โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุมสตรี กลุมแมบาน 

42. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

43. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

44. โครงการสงเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชน 

 

การพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

45. คาเชาสัญญาณGPSรถบรรทุกน้ํา 

46. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

47. โครงการฝกอบรมใหความรูดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

48. โครงการวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

49. วัสดุยานพาหนะและขนสง 

 

การพัฒนาดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

50. โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต อบต. 

51. โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ 

52. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ ผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ผูนําชุมชน 

53. โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ี 

54. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

 

 

 



สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีพัฒนา 

1. ภาพรวมของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565 ) สําหรับป พ.ศ.2565 ท่ีผานมา มีแผนงานท่ี
สามารถบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินในขอบัญญัติจํานวนมากท้ัง 8 ยุทธศาสตร รวม 62 โครงการ รวมเปนเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้ังสิ้น 14,581,500 ลานบาท และโครงการจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ 2565 
จํานวนท้ังสิ้น 29 โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณ ๑1,718,๐๐o บาท แยกเปนแผนงานแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รวม ๑๐,244,๐๐๐ บาท แผนงานเกษตร 
๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท  แตองคการบริหารสวนตําบลโนนรังสามารถนํามาจัดทําโครงการพัฒนาตามขอบัญญัติชวงเดือน
ตุลาคม 2564 - เดือนเมษายน 2565 ไดเพียง 8 โครงการ งบประมาณ 5,412,800 คิดเปนรอยละ 12.91 % 

ของโครงการในขอบัญญัติท้ังหมด โดยมีขอจํากัดเรื่องโรคระบาดของเชื้อโควิ 19 และอยูในชวงคาบเก่ียวการ
เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนท้ังหมดได 

2. โครงการท่ีมีลักษณะท่ีมีประชาชนรวมตัวกันจํานวนมาก เชนโครงการอบรม โครงการกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีทองถ่ิน ในรอบปท่ีผานมาไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 
เนื่องจากสถานการการแพรระบาดเชื้อโควิด19 

3. โครงการโครงสรางพ้ืนฐานบางโครงการไดลงนามในสัญญาไปแลว แตอยูระหวางการเบิกจาย 

4. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีหวงระยะเวลาในการดําเนินงานนาน  

5. ปญหาจากสภาพอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวย เชน เกิดพายุฤดูรอน  



 

การจัดทํางบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมิถุนายน 2565) 

ผูบริหารอบต.โนนรัง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 62 โครงการ งบประมาณ 13,806,500 บาท และ 
โครงการจายขาดเงินสะสม จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ จํานวน ๑1,718,๐๐o บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
ขอมูล ณ 05/07/2565 

 
 

 



การใชจายงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมิถุนายน 2565) 
     อบต.โนนรัง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จํานวนเงิน 
8,440,000 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 11 โครงการ จํานวนเงิน 4,088,004 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

 
 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
ขอมูล ณ 05/07/2565 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565 

อบต.โนนรัง ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

(ชวงเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมิถุนายน 2565) 

 
 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
ขอมูล ณ 05/07/2565 

 

 

 

 

 



รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 

ประจําเดือน พฤษภาคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อบต.โนนรัง 

 
ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) 

ขอมูล ณ 05/07/2565 



สวนท่ี 4 

สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการทําใหไมสามารถทําโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 

ปญหาอุปสรรค
(ดาน) 

รายละเอียด ขอเสนอแนะ 

1. กรอบระยะเวลา 

1.กรอบระยะเวลาดําเนินการ บางชวงในฤดูฝนเกิดฝนตกชุก ทําใหไม
สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

2. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ทําใหการดําเนินการบางโครงการ
เปนไปดวยความลาชา 

2. เงินงบประมาณ 
1.งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

2.โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนไมมากเกินวงเงิน
งบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการได 

3. ดานสภาพพ้ืนท่ี 
1.ท่ีตั้งของหมูบาน ชุมชน มีลักษณะกระจายตัว 

2.ศักยภาพปญหาของพ้ืนท่ีความหลากหลายกระจายตัว ท้ังเรื่องถนน 
แหลงน้ํา ท่ีมีมากมายเกินกวางบประมาณ 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ 1.ขาดเครื่องมืออุปขขลกรณท่ีจําเปน 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีพัฒนา 

1. ภาพรวมของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565 ) สําหรับป พ.ศ.2565 ท่ีผานมา มีแผนงานท่ี
สามารถบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินในขอบัญญัติจํานวนมากท้ัง 8 ยุทธศาสตร รวม 62 โครงการ รวมเปนเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้ังสิ้น 14,581,500 ลานบาท และโครงการจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ 2565 
จํานวนท้ังสิ้น 29 โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณ ๑1,718,๐๐o บาท แยกเปนแผนงานแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รวม ๑๐,244,๐๐๐ บาท แผนงานเกษตร 
๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท ประกอบดวย แตองคการบริหารสวนตําบลโนนรังสามารถนํามาจัดทําโครงการพัฒนาตาม
ขอบัญญัติชวงเดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ไดเพียง 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.09 % ของ
โครงการในขอบัญญัติท้ังหมด โดยมีขอจํากัดเรื่องโรคระบาดของเชื้อโควิ 19 และอยูในชวงคาบเก่ียวการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนรัง ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนท้ังหมดได 

2. โครงการท่ีมีลักษณะท่ีมีประชาชนรวมตัวกันจํานวนมาก เชนโครงการอบรม โครงการกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีทองถ่ิน ในรอบปท่ีผานมาไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 
เนื่องจากสถานการการแพรระบาดเชื้อโควิด19 

 

ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนรังไดรับบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ ตาม
สถานะ  การเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบล 

2. ประชาชนไดรับประโยชนสุขจากการกอสราง ปรับปรุง หรือซอมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือถนนท่ีมีการลงหินคลุก โดยมีการคมนาคม การสัญจรทีสะดวกข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาก
ข้ึน 

3. มีการแกไขปญหาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหกับประชาชน โดยการ
ปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําพรอมการขุดลอกลําหวย หนองสาธารณะประโยชน การจัดทําธนาคารน้ําใตดิน เพ่ือใหกัก
น้ําไดเพ่ิมมากข้ึนใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน สามารถกักเก็บน้ําไวไดตลอดป 

4. มีการปรับปรุงซอมแซม และติดต้ังไฟสองสวางสาธารณะภายในหมูบานเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ เชน ดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถดําเนินการได
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนด รวมท้ังการแกไขปญหาการปองกันควบคุมโรคในสถานการณแพร
ระบาดของ โควิด – 19 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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