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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------------      

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนแดง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.โนนแดง ดังนี้  

วิสัยทัศน์ ของอบต.โนนแดง 
"เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี" 
 

พันธกิจ ของอบต.โนนแดง  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โนนแดงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
          1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          1.2. แผนงานการเกษตร 
          1.3. แผนงานเคหะและชุมชน 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
          2.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
          3.1. แผนงานสาธารณสุข 
          3.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          3.3. แผนงานการศึกษา 
         3.4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          3.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          3.6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          3.7. งบกลาง 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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          4.1. แผนงานการเกษตร 
          4.2. แผนงานสาธารณสุข 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

การวางแผน 
     อบต.โนนแดง ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 –  

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนา 3 ปี  ต่อไป  
      อบต.โนนแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

พัฒนาท้องถิ่น 

บรรจ ุ
ในข้อบัญญัต ิ

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

รวมจ านวน 
โครง 

การทั้งหมด 

 จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

  จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการที ่
อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการจริง 

 จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 
จริงท้ังสิ้น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

28 12 - 5 17 - 1 15 1 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 

7 4 2 1 7 - 2 5 - 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

42 38 - - 38 - 17 - 21 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

3 1 - 1 2 - - 1 1 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจดัการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

10 10 - - 10  1 6 4 

รวม 90 65 2 7 74 - 21 27 24 
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  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นหน่วยด าเนินการ  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด สายบา้นนางวาสนา  ป้องขันธ์ 
ถึงบ้านนางสวย แช่มช้อย  หมู่ที ่9  
บ้านทรัพย์เจริญ 
 

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร 
2. รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
ติดป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไป
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  
 

143,000 142,000 กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากโรงสชีุมชน ถึง ถนนชลประทานชี
บน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร 
พร้อมติดป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามประมาณการราคาอบต.
โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
หน้าที่ 49 ข้อที่ 4 

350,000 - กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ยังไม่ได้ท าสัญญา) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากสามแยกเขาวง ถึง ถนน
คอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 บ้านซับช่องแมว 
 
 

  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 700.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณ
การราคา อบต.โนนแดง) 

355,000 354,000 กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เส ริ ม เหล็ กพร้ อมฝาปิ ด  ส ายบ้ าน
นางศรัญญา แซ่ลี้ ถึง บ้านนางฉวี บุญ
เต็ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติด
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หน้าที่ 70 ข้อ
ที่ 69 
 

149,000 - กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ยังไม่ได้ท าสัญญา) 

 



6 
 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางหนู
ลิตร นนท์วิวาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัศ ชัยทน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ 
 

ยาวรวม 287.00 เมตร โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
1. ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.80*0.80 ยาว 9.00 เมตร  
2. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 100.00 
เมตร  
3. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 178.00 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

474,000 - กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ยังไม่ได้ท าสัญญา) 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายธวัช 
สมัตชัย ถึงบ้านนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 
6 บ้านหนองบ่อ 

นาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 92.00 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 70 ข้อที่ 68
ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
 
 

226,000 - กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ยังไม่ได้ท าสัญญา) 
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ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนาย
สมหมาย ประภาวงษ์ ถึง บ้านนายตา  
จันทร์พรม  หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 
 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 236.00 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติด
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)  

368,000 367,000 กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายสุตา 
ถึง บ้านนายประพันธ์ บุญทา หมู่ที่ 2   
บ้านโนนแดง 
 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร 
 ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติด
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 

322,000 319,000 กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายไพฑูรฒ์ นันทะพล  
ถึง สามแยกศาลาประชาคม   
หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ 
 

1) ขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 จุด 
พื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 50 ตารางเมตร 
2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 12 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์  
3) ลอกดินตะกอนในร่องระบายน้ า (ขนทิ้ง) 
ยาว 340 เมตร 
4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ 
หนา 4 มม.) จ านวน 16 ฝา  
5) ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

100,000 - กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ยังไม่ได้ท าสัญญา) 
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ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายบา้นนางสมจิตร ถึง บ้าน
นายแมน ข าเขว้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม
ไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 
 
 

128,000 - กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ยังไม่ได้ท าสัญญา) 

รวม   10   โครงการ ด าเนินการ  10 โครงการ 2,615,000 
 

1,182,000   

 
1.2 แผนงานการเกษตร 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการคลองสวยน้ าใส  
คนไทยมีสุข 

กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ า ก าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ า  
 

20,000 11,393 ส านักปลัด  

รวม 1 โครงการ ด าเนินการ 1  โครงการ 20,000 11,393   
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1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับพื้นที่สนาม หน้าที่ท าการ
อบต.โนนแดง 
 

1. ท าการปรบัพืน้ที ่A กว้าง 50.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับไมน่้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร 
2. ท าการปรับพืน้ที ่B กว้าง 50.00 เมตร   
ยาว 85 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อย
กว่า 4,250ตารางเมตร 
3. ท าการปรับพืน้ที ่C กว้าง 40.00 เมตร
ยาว 54.00 เมตรหรือพื้นที่ต้องปรับไมน่้อย
กว่า 2,160.00 ตารางเมตร 
4. ท าการปรับพืน้ที ่D กว้าง 100.00 เมตร  
ยาว 118.00 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับ 
ไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร 
 

63,000 - กองช่าง โอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่โครงการ
ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
อบต.โนนแดง 
(ยังไม่ได้ท าสัญญา) 

จ านวน 1 โครงการ ด าเนินการ  -   โครงการ 63,000 -   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านนายเวิน ถึงโสกปลากั้ง   
หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 270.00 ลูกบาศก์เมตร  
(รายละเอียดตามประมาณการราคา  
อบต.โนนแดง)  
 

48,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 
โอนไปตั้งจ่าย

รายการใหม่จัดซื้อ
ชุดเครื่องเสียง 
อบต.โนนแดง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายมูลนิธิชัยพัฒนา ถึงโคกประดู่ ถึง
โสกผักหวาน หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า 

ช่วงที ่1) 1. ถมดินถนนขนาด กว้าง 4.50  
เมตรยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
 หรือปริมาตรดินไม่น้อย
กว่า 2,025.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. ลงลูกรังถนน กว้าง 4.50 เมตรยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 405.00 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2) 1. ถมดิน กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,670 เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  
หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,724 
ลูกบาศก์เมตร 
 
 
 

427,000 426,000 กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

  2. ลงลูกรังถนน กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,002  
ลูกบาศก์เมตร และติดป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
 

    

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 
 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติด
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด
ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 

149,000 
 

148,000 กองช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโรงเรียนบ้านโนนเสาเล้า 
ถึง ล าห้วยปากขาด หมู่ที่ 3 บ้าน
โนนเสาเล้า 
 

- 81,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
โอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ 
โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายโสก
ผักหวาน-หนองหัว
หล่อน 
 

รวม 4 โครงการ  ด าเนินการ 2  โครงการ 705,000 574,000   
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จ่ายขาดเงินสะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าและลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก (หลังวัดกลางโนนแดง)  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 

1.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาวรวม 20.00 เมตร  
2.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 1.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร จ านวน 
1 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 3. ลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กขนาดพื้นท่ี 30.80 ตร.ม. หนา 0.15 
เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.782467 , 101.896626  
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.782492 ,101.896850 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 หน้า 1 ข้อ 1) 

61,000 60,000 กองช่าง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญที ่1/2564 วันที่ 
26 มี.ค.2564  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บ้านนางสาวปราณี  พิมพ์
สวัสดิ์ ถึงบ้านนางวงเดือน 
พายุพัด บ้านเจรญิผล หมู่ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติด 

138,000 137,000 กองช่าง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หมายเหตุ 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณหน้าบ้านนางค ากาย-ที่ดิน
นายหมื่นชนะวงษ์ผ่อง  
บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร พร้อมฝาราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.786838,101.895  
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.787207,101.895  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 หน้า 3 ข้อ 4) 
 

72,000 71,000 กองช่าง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564  
วันที่ 26 มี.ค.2564  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

4 โครงการติดตั้งบานฝาท่อรับน้ า
ทางเดียว หมู่ท่ี 4 บ้านเจรญิผล 
 

ติดตั้งบานฝาท่อรับน้ าทางเดยีว ขนาด 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ้านเจริญผล  
หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 150,000 บาท 

150,000 150,000 กองช่าง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ 
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564   
คร้ังที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
 (ยังไม่ได้ท าสัญญา) 
 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที ่
นางแสงจันทร์  กุลธรรมโม  
บ้านเจรญิผล  หมู่ที่ 4 

ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร พร้อมฝาราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.779077,101.900 
จุดสิ้นสุด15.778675,101.901  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 หน้า 2 ข้อ 3) 

138,000 137,000 กองช่าง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ 
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564   
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

รวม  5  โครงการ  ด าเนินการ  5  โครงการ 559,000 555,000   
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จ่ายขาดเงินสะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกห้วยยางแล้ว 
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 

ขนาดปากกว้าง 7.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 
เมตร ยาวรวม 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
315 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินให้
เรียบร้อย พิกัดจุดเริ่มต้น
15.788387,101.921026  
พิกัดจุดสิ้นสุด15.788394,101.92177  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 หน้า 7 ข้อ 1) 
 

8,000 7,800 กองช่าง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564  
วันที่ 26 มี.ค.2564  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

รวม 1 โครงการ  ด าเนินการ  1  โครงการ 8,000 7,800   
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จ่ายขาดเงินสะสม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว รวม 77.00 
เมตร พร้อมประตูรั้วกว้าง 8.00 เมตร สูง 
1.80 เมตร (ขนาดบานประตู 4.00 x 
1.80 เมตร จ านวน 2 บานต่อชุด) ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย                                                                                                
(ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 หน้า 17 ข้อ 1) 
 

290,000 289,000 กองช่าง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564  
วันที่ 26 มี.ค.2564  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

รวม 1 โครงการ ด าเนินการ  1  โครงการ 290,000 289,000   
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายโสกผักหวาน-หนองหัวหล่อน 
บ้านโนนเสาเลา้ หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมปีริมาตรดินไม่
น้อยกว่า 1,272 ลบ.ม. แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 
หน้าท่ี 1 ข้อท่ี 1  

81,000 - กองช่าง อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ในคราวการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 
คร้ังที่ 2  วัน จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม  
2564 (ยังไม่ได้ท าสัญญา) 
 
 

2 โครงการติดตั้งระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ อบต. 
โนนแดง 

1. แผงโซล่าเซล ขนาด 340 วัตต์ 
จ านวน 6 แผง พร้อมติดตั้งและ
อุปกรณ์ครบชุด  
2. เครื่องสูบน้ าใช้กับระบบโซล่าเซล 
ขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งและ
อุปกรณ์ครบชุด  
3. ขุดวางท่อพีวีซี ขนาด  2”  
แบบบานปลาย (มอก.ชั้น8.5)  
จ านวน 53 ท่อน พร้อมเชื่อมต่อ
ประสานท่อกับระบบสูบน้ าและวาวล์
น้ า จ านวน 4 จุด)  
 

63,000 - กองช่าง อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 
(ยังไม่ได้ท าสัญญา) 

 

รวม  2  โครงการ ด าเนินการ 2 โครงการ 144,000 -  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
          3.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบรหิาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) 
 

- 20,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 

- 6,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการป้องกันโรคติดต่อและไมต่ิดต่อ - จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาพ่นยุง 
-  น้ ามันเช้ือเพลง  
-  น้ าดื่ม 
-  ค่าป้าย 
 

100,000 75,728.00 ส านักงานปลัด  

4 โครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวา่ง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
- ค่าป้าย 
- ค่าน้ าดื่ม 

30,000 23,088 ส านักงานปลัด  
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ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

5 สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท จ านวน   
9 หมู่บ้าน 

180,000 180,000 ส านักงานปลัด  

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ   ด าเนินการจ านวน  3 โครงการ 336,000 278,816   
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดัท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 
 

20,000 2,088 ส านักงานปลัด  

2 โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 
 

- 30,000 - ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนตลาดประชา
รัฐต าบลโนนแดง 
 
 

 20,000  ส านักงานปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ   ด าเนินการจ านวน  1 โครงการ 70,000 2,088  
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3.3 แผนงานการศึกษา 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ เช่น
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆเป็น
ต้น 

10,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าป ี2563 

10,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ ่จ านวน 50 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน    

220,500 176,980.00 ส านักงานปลัด  

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนวสัดสุื่อการเรยีน
การสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ ่จ านวน 50 คนๆละ 1,700 บาท  

76,500 40,700.00 ส านักงานปลัด  

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ ่จ านวน 50 คนๆละ 300 บาท 

13,500 5,015.00 ส านักงานปลัด  

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของเดก็ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ ่จ านวน 50 คนๆ
ละ 200 บาท 

9,000 3,315 ส านักงานปลัด  
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3.3 แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ ่จ านวน 50 คนๆละ 200 บาท 

  9,000 3,315 ส านักงานปลัด  

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ ่จ านวน 50 คนๆละ 430 บาท 

19,350   7,225 ส านักงานปลัด  

9 ค่าอาหารเสรมิ (นม) อาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรยีนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตต าบลโนนแดงและส าหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี ้
1.ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรยีนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตต าบลโนนแดง
จ านวน 258 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37บาท 
จ านวน 260 วัน 
2.ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ ่อบต.โนนแดง
จ านวน 50 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37 บาท
จ านวน 260 วัน 

599,794.00 471,608.56 ส านักงานปลัด  

10 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นท่ีต าบลโนนแดง 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตต าบล
โนนแดงจ านวน 245 คนๆละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน 

1,000,000 1,094,280 ส านักงานปลัด  

รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ   ด าเนินการจ านวน  10  โครงการ 1,967,644 1,802,438.56  
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3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

- 20,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพตดิต าบลโนนแดง 
 

- 30,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์ระดับ
อ าเภอ เพื่อสร้างความปรองดอง 
 

- 20,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ หรือวัน
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2564 
 

- 50,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการงานเจา้พ่อบ้านเขว้า 
ปี 2564 
 

 
- 

30,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ   ด าเนินการ   -   โครงการ 150,000 -  
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3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโนนแดง 
 

- 20,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี
ต าบลโนนแดง 
 

- 20,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนท่ัวไป 
 

- 20,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
 

- 10,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
 

- 10,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ   ด าเนินการ   -   โครงการ 80,000 -  
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3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 
 

- 20,000 6,225 ส านักงานปลัด  

2 โครงการฝึกอบรม ชุดปฏบิัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ
 

- 150,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง 

- 100,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ปอ้งกันไฟ
ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันไฟ
ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับก านนั
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปพร. องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10,000 9,900 -  

5 โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาต ิ
 

- 5,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ   ด าเนินการ   2   โครงการ 285,000 16,125  
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3.7 งบกลาง 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อาย ุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจ านวน 1,005 คน
ค านวณตั้งจ่ายไว1้2 เดือน  
 

7,948,200 7,163,000 ส านักงานปลัด  

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้พิการ ค านวณ
ตั้งจ่ายไว ้12 เดือน จ านวน 395 คน ใน
อัตราคนละ 800 บาท/เดือน 
 

3,571,200 3,307,000 ส านักงานปลัด  

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ คน
ละ500 บาท/เดือน ค านวณตั้งจ่ายไว ้12 
เดือน 
 

30,000 11,000.00 ส านักงานปลัด  

4 สมทบทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโนนแดง
(สปสช.) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพต าบลโนนแดง  

85,000 85,000 ส านักงานปลัด  

5 ส ารองจ่าย  298,755 467,159 ส านักงานปลัด,กอง
ช่าง 

 

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ   ด าเนินการ   5   โครงการ 12,013,755 11,443,662  
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4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานการเกษตร 
ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินโครงการปลูกแฝกตามพระราชด าร ิ 20,000 1,550 ส านักงานปลัด  

รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ   ด าเนินการ   1  โครงการ 20,000 1,550  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งของ  
อบต.โนนแดง 
 

- 500,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพธิีต่างๆ 
 

- 20,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการบริหารจัดการขยะในชมุชน 
 

ด าเนินโครงการโดยจัดซื้อถังขยะเปลี่ยน
ถังขยะของประชาชนที่ช ารุด 

100,000 39,350.00 ส านักปลัด  

4 โครงการบูรณาการร่วม กับส่วนราชการ
อื่น เพื่อบริการประชาชน 
 

- 150,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
สถานการณฝ์ุ่น ละอองขนาดเลก็ PM 2.5 
 

จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
 
 

20,000 6,288 ส านักปลัด  
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ล าดับ โครงการพัฒนา เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน พฒันาคุณธรรม จริยธรรม
และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

- 200,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง กฎหมายและ
ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชุมชน 
 
 

- 20,000 1,800 ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
ประชาชน อบต.โนนแดง 
 

- 20,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน ทรัพย์สิน 
 

- 80,000 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

10 สนับสนนุโครงการบริหารของสถานที่
กลางปฏบิัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชน ของ อปท. 

- 35,000 35,000 ส านักปลัด  

รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ   ด าเนินการ   4   โครงการ 1,145,000 82,438   
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2.2.3 ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ล าดับ 
  ที่ 

รายการ ประมาณการ
รายจ่าย 

โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจ่ายจริง คงเหลือ คิดเป็นอัตรา 
ร้อยละ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  

แบบที่ 2 
30,000   29,500 500  

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

 30,000.00  29,500 500  

3 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  
แบบแคร่สั้น 

22,000   22,000 -  

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
1 โต๊ะหมู่บูชา 7,500   7,500 -  
2 โต๊ะหมู่บูชา 4,900   4,900 -  
3 โต๊ะท างาน 4900   4900 -  
4 โต๊ะท างาน 4900   4900 -  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
1 ชุดเครื่องเสียง - 69,000  69,000 -  

รวมทั้งสิ้น 74,200 99,000  172,200 1,000  
 
 
 
 



30 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 

 
            (นายโกฎ  โลมบุตร)  
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
 


