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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

คงเหลือ 
ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลากองทุนหมู่บ้าน
สาหร่าย หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว66  เมตร
หนา0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า264  ตรม. ไหล่ทาง   
ลงหินคลุกบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร      
หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า3.96 ลบ.ม. หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

140,000 139,000 
 

  

2. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1  
จากซุ้มประตูวัดสาหร่าย ไปบ้านนายอาจ เพลินบุญ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตรยาว55  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า220 ตรม.ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.20เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.30 
ลบ.ม. หรือตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

117,000 116,000   

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน     
หมู่ที่ 2 จากบ้านนายเทียนสารชัย ไปบ้านสาหร่าย หมู่ที ่1 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 97เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 485 ตรม.ไหล่ทางลงหินคลุกพร้อม 
บดอัดแน่นกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ยาว 97 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า5.82 ลบ.ม.
หรือตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ        
จ านวน 1 ป้าย 

302,800 242,000   

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3   
สายจากบ้านนางจารุนันท์ รักษาคุณ ไปบ้านนายผ่าน 
ประมูลจ่าใส  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  154 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 462 ตรม. หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

281,700 221,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

 
ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4  
จากถนนลาดยางไปสี่แยกกลางบ้าน จุดที่ 1 สามแยกศาลา
ประชารัฐ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 13 เมตร        
หนา 0.15  เมตร 
 จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนางบุญเฮียง อินนอก ขนาด  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75 เมตรหนา0.15  เมตรหรือมี
พ้ืนที่รวม 2 จุดไม่น้อยกว่า 480.14  ตรม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร. หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจ านวน 1 ป้าย 

247,000 246,000   

6 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
44 เมตร สูง 2.45 เมตร ยาวช่องสุดท้าย 4 เมตร 
 

58,100 
โอนเพิ่ม 

23,900 
รวม

82,000 

82,000   

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโดน  หมู่ที่ 5
สายบ้านนายสอ อภิรักษ์ ไปบ้านนางปราณี ปฏิโค ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว 82 เมตรหนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  328  ตรม. ไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว 82เมตรหนา 0.15 
เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.92 ลบ.ม.หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย 

201,400 170,000   

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาดี   หมู่ที่ 6 
สายบ้านนางยุพิณ ส าเรียนรัมย์ ไปบ้านโคกหินช้าง ต.ท่า
ลาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 82 เมตร หนา 0.15  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 328  ตรม. ไหล่ทางลงหินคลุกบด
อัดแน่นกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว  82  เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.92 ลบ.ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ          
จ านวน 1 ป้าย 
 

201,400 167,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองพ่ีน้อง  หมู่ที่ 7
สายจากบ้านสองพ่ีน้องม.7 ไปบ้านหนองเจ้าเรือน ม.2 จุด
หน้าบ้านนายสงวน แสงโชติขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  800  
ตรม.ไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 
เมตร ยาว  160 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 9.60  ลบ.ม. หรือตามโครงการ     
จ านวน 1ป้าย 

495,300 403,000   

10 โครงการก่อสร้างบ่อขยะบ้านสองพ่ีน้อง  หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง 21 เมตร ยาว 21 เมตร  พร้อมขุด บ่อขยะลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ่อขยะ
ขนาดกว้าง7 เมตร ยาว 21  เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1  ป้าย 

321,800 278,000   

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งสว่าง   หมู่ที่ 8 
สายจากสวนนางบัว ปะวะทัง ไปนานายอ่าง ปะวะโน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 123 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 492 ตรม.  ไหล่ทางลงหิน
คลุกบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตรยาว123 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

7.38 ลบ.ม. หรือตามสภาพพ้ืนที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน  1 ป้าย 

300,000 252,000   

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 
สายจากบ้านนายสุบิน  นาหนอง ไปหน้าวัดบ้านหนอง
รกฟ้า  ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว24 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120  ตรม. ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 
1.44 ลบ.ม. หรือตามสภาพพ้ืนที่ 

86,400 60,000   

13 โครงการวางท่อระบบน้ าประปาภายในหมู่บ้านหนองรกฟ้า
หมู่ที่ 9 วางท่อระบบน้ าประปาภายในหมู่บ้าน วางท่อ PVC
ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาวรวม 1,524 เมตร วางท่อ PVC ขนาด 
Ø 3 นิ้ว  ยาวรวม 800 เมตร พร้อมฝังกลบดินหลังท่อให้
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย 

244,000 243,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ 

(เบิกจ่าย) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
14 ก่อสร้างรางน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือพัฒนา 

หมู่ที่ 10 จากศาลาประชาคมไปสระหนองปรือ ขนาดกว้าง 
0.80  เมตร ยาว125  เมตร ลึก 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยหว่า 54 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

251,000  √  

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11
สายบ้านนายอาณัติสงนอก ไปสามแยกหนองแสง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 45  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 225 ตรม.ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตรยาว 45 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  2.70  ลบ.ม. หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย 

151,400 111,000   

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11
จากบ้านนายทวีทาชาติ ไปบ้านนางเนย บุญมาก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 53  เมตร หนา0.15 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า229.55 ตรม.ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตรยาว 53  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.12 ลบ.ม. หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย 

136,300 112,000   

17 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองลุมปุ๊ก
หมู่ที่ 11 สายบ้านนางเหลืองชัยนา ไปบ้านนายถนอม    
ทิศทะษะ) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

13,800 
โอนเพิ่ม 
8,900 

รวม 22,700 

22,700   

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทองพัฒนา        
หมู่ที่ 12 สายบ้านนายบัญญัติ กิจชวลิต ไปบ้านนายบุญมี 
เฉียงเมือง  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 485  ตรม.ไหล่ทางหิน
คลุกบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตรยาว 97 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
5.82  ลบ.ม. หรือตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

302,800 242,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
(คงเหลือ) 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตูมใหญ่       
หมู่ที่ 13  จากบ้านนายทองแดง ประพันธ์พงษ์ ไปบ้าน    
นายอาน ประมูลจ่าใสขนาดกว้าง  0.50 เมตร ยาว  87  
เมตร หนา 0.15 เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

265,900 264,000   

20 โครงการรางระบายน้ า บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 (จากบ้าน     
นายพันธ์  เต็มตารัมย์ ไปบ้าน นางบัวพัน  แสงโชติ) ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร        
(ตามแบบ อบต.โนนตูมก าหนด) 

94,900  √  

21 โครงการขุดลอกก าจัดวัชพืชล าปากเกียบ บ้านโนนตูม        
หมู่ที่ 3 กว้างข้างละ 3 เมตร ยาว 360 เมตร พร้อมถางป่า
ปริมาณ 2,160 ตรม. และมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดไม่
น้อยกว่า 648 ลบ.ม 
 

15,000  √  

22 โครงการขุดขยายสระหนองแดงบ้านหนองไร่  หมู่ที่ 4 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 14 เมตร  ยาว110  เมตร ลึกเฉลี่ย 
5.00  เมตร หรือมีปริมาตดินขุดไม่น้อยกว่า 6,875 
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 21 เมตรยาวสุด 47 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตดินขุดไม่น้อยกว่า 
4,582.50 เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 
11,457.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 

498,000 492,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
(คงเหลือ) 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย     
หมู่ที่ 1 (สายจากบ้านนาย ทองดี หันมนตรี ไปถึงวัดสาหร่าย)      
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที ่อบต.โนนตูม 
ก าหนด) 

143,000 142,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

24 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 
(จากบ้านนางเนย โทสันเทียะ ถึงสามแยกถนนสาย ม.1 –     
ม.13 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตร       หินคลุกไม่น้อยกว่า 75 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย (ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.โนนตูม ก าหนด) 

55,000 55,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองเจ้าเรือน บ้านหนอง
เจ้าเรือน หมู่ที่ 2  (รอบสระหนองเจ้าเรือน) รายละเอียดดังนี้ 
ช่วงที่ 1 - เสริมดินคันคูสระเดิมขนาดกว้าง 2.00 เมตร  
(รวมกว้างเดิมเป็น 4.00 เมตร) ยาว 340.00 เมตร        
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ช่วงที่ 2 - ปรับเกลี่ยแต่งคันคูสระเดิมขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร 

ช่วงที่ 3 - ดินถมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร    
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ช่วงที่ 4 - ดินถมขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 150 เมตร   
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

- ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 5  - ปรับเกลี่ยตกแต่งคันคูสระเดิมขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 100 เมตร รวมพ้ืนที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 780 
ตารางเมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,024 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน   
1 ป้าย   (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.โนนตูมก าหนด) 

236,000 235,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ 

(เบิกจ่าย) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
26 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม    

หมู่ที่ 3 (สายคันคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต หนองช่องโค)      
ขนาดกว้าง 2.50เมตร ยาว 1,345 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336.25 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.โนนตูม 
ก าหนด 

253,000 252,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

27 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุกบ้านโนนตูม     
หมู่ที่ 3 (สายบ้าน นางกรรณิการ์ ปักการะนัง ไปนา        
นายพรมมา ปะภาวะกา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,000  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่ 
อบต.โนนตูม ก าหนด) 
 

226,000 225,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่     
หมู่ที่ 4 (จากสามแยกบ้าน นายบุญเส็ง ยิโก ถึงบ้านนางอัฉรา 
ทักสูงเนิน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.โนนตูมก าหนด)  

202,000 200,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

29 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก   
บ้านหนองโดน หมู่ที่  5(ถนนสายรอบหมู่บ้านด้านทิศ
ตะวันตก)  
- ดินถมขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร         
สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 212 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย   (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.
โนนตูมก าหนด)  
 

194,000 193,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ 

(เบิกจ่าย) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี  

หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางยุพิณ ส าเรียนรัมย์ ไปบ้านโคกหินช้าง 
ต.สาหร่าย) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.
โนนตูมก าหนด)  
 

203,000 202,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

31 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้าน
สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 7 (จากถนนด าป้ายบ้านสองพ่ีน้อง ศูนย์ฯ 
เด็กหลังใหม่ ไปสวนนางหนูพิน ทบวอ)  รายละเอียดดังนี้  
สายที่ 1 

ช่วงที่ 1 - ดินถมขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  
ช่วงที่ 2 - ปรับเกลี่ยแต่งคันทางขนาดกว้าง 6.00 เมตร   
ยาว 145.00 เมตร   
ช่วงที่ 3 - ดินถมขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 45 เมตร     
สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 

- ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย0.10 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า120ลบ.ม. 
สายที่ 2 

ช่วงที่ 1 - ดินถมขยายคันทางขนาดกว้าง 2.00 เมตร (รวม
กว้างเดิมเป็น 5.00 เมตร) ยาว 120.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร  
ช่วงที่ 2 - ดินถมขยายคันทางขนาดกว้าง 1.00 เมตร (รวม
กว้างเดิมเป็น 5.00 เมตร) ยาว 120.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร  
- ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
180 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 447 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยรวมปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

(ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.โนนตูม ก าหนด) 

269,000 268,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ 

(เบิกจ่าย) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
32 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8       

(คันสระหนองหลุบ)  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 
เมตร จ านวน 11 ท่อน (4 แถว) รวมจ านวน 44 ท่อน พร้อม
ดินถมหลังท่อ เทคอนกรีตปากท่อ คสล. น้ าเข้า – ออก รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบ
และรายการที่ อบต.โนนตูม ก าหนด) 

83,000  √ จ่ายขาด
เงินสะสม 

33 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง      
หมู่ที่ 8 (จากนานางดวง  เผือกมูล ไปบ้านหนองโดน หมู่ที่ 5) 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162.50 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.โนนตูม ก าหนด) 

123,000 122,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

34 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองรกฟ้า 
หมู่ที่ 9  (สายจากนานางแพงศรี นาหนอง ไปศาลปู่ตา (หิน
สามก้อน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร  หินคลุกไม่น้อยกว่า 270 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย   (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.
โนนตูมก าหนด)  

203,000 202,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

35 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองปรือ
พัฒนา หมู่ที่ 10 (สายจากนานายอินทร์ ค าเกิด ไปนานาย
เหล ปักการะโต ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 118 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย (ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.โนนตูมก าหนด)  
 

87,000 86,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

36 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองปรือ
พัฒนา หมู่ที่ 10 (สายจากแยกสหกรณ์ ไปหนองขี้แต้)       
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย(ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.โนนตูมก าหนด)  
 

203,000 202,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

 

 



-10- 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ 

(เบิกจ่าย) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก 

หมู่ที่ 11  (จากศาลปู่ตา – บ้านหนองเจ้าเรือน) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.โนนตูมก าหนด) 
 

209,000 208,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

38 โครงการขุดขยายสระสวนเกษตร บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,349 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่ 
อบต.โนนตูม ก าหนด) 
 

154,000 153,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา 
หมู่ที่ 12  (สายหน้าบ้านนายสมชาย อินทร์นอก) ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.
โนนตูมก าหนด) 

50,000 49,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

40 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านตูมใหญ่   
หมู่ที่ 13 (ถนนสายบ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านสาหร่าย 
หมู่ที่ 1) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 100.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 450.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

รวมปริมาตรหินคลุกทั้ง 4 ช่วง ไม่น้อยกว่า 268 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย  (ตามรูปแบบและรายการที่  อบต.โนนตูม ก าหนด) 
 

202,000 201,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ 

(เบิกจ่าย) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
41 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านตูมใหญ ่      

หมู่ที่ 13 (จากสะพานห้วยสามหมู่ จุดนายถวิลย์ อินทร์นอก 
ถึงช่วงนายอ้าย แสงโชติ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  (ตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบต.โนนตูม ก าหนด) 

203,000 202,000  จ่ายขาด
เงินสะสม 

42 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองปรือ
พัฒนา หมู่ที่ 10 (จากสะพาน ไปนานายสมหวัง ปะวะระ)   
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน        
1 ป้าย  
 

285,000 284,000  จ่ายขาด
เงินทุน
ส ารอง 

43 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านสองพ่ีน้อง    
หมู่ที่ 7 (จากสี่แยก สระหนองใหญ่หน้าบ้านนางวิภาพร ปีกา 
ไปห้วยสามหมู่) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
ช่วงที่ 2 งานดินถมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30 
ลูกบาศก์เมตร งานลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 212.50 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย  
 

183,000  √ จ่ายขาด
เงินทุน
ส ารอง 

44 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านสองพ่ีน้อง    
หมู่ที่  7 (สายนานายคาน ทับสุวรรณ ไปนานายบัวไล      
เที่ยงนนท์ดา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 375 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย ติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  
 

285,000 284,000  จ่ายขาด
เงินทุน
ส ารอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ 

(เบิกจ่าย) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
45 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองรกฟ้า 

หมู่ที่ 9 (จากแยกนา นายศูนย์ สีกลม ไปนานางโฮม ม่วงศิลา) 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน       
1 ป้าย  

285,000 284,000  จ่ายขาด
เงินทุน
ส ารอง 

46 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองไร่      
หมู่ที่ 4 (สายนานายนัฐพงษ์ ยางเครือ ไปล าห้วยหวาย
ตอนล่าง) งานดินถมขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 45 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย งานวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน พร้อมเท
คอนกรีตหยาบและยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย  งานลงหิน
คลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 312 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย 

246,000 245,000  จ่ายขาด
เงินทุน
ส ารอง 

47 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองปรือ
พัฒนา หมู่ที่ 10 (สายจากบ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10    
ไปบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร     
ยาว 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 384 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 474 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

359,000  √ จ่ายขาด
เงินทุน
ส ารอง 

48 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านวังทองพัฒนา 
หมู่ที่ 12 (สายจากร้านค้าประชารัฐ ไปสวนเกษตร) ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  
 

56,000 55,000  จ่ายขาด
เงินทุน
ส ารอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพ่ีน้อง  หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร    
ยาว 69 เมตรหนา0.15 เมตรหรือด าเนินการไม่น้อยกว่า 
276 ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.
โนนตูม ก าหนด) 

146,000 145,000  เงินเหลือ
จ่ายจาก
โครงการ
ข้อบัญญัติ

ปี 65 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ
อบต.โนนตูมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.      
โนนตูม ก าหนด) 

384,000 383,000  เงินเหลือ
จ่ายจาก
โครงการ
ข้อบัญญัติ

ปี 65 
 

51 โครงการปรับปรุงโรงจอด อบต.โนนตูม ขนาดกว้าง 6 
เมตร 
ยาว 18 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบ อบต.โนนตูม ก าหนด) 

119,000 118,000  เงินเหลือ
จ่ายจาก
โครงการ
ข้อบัญญัติ

ปี 65 
 

 แผนงานเคหะชุมชน     
52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า (สายดับ) พร้อมติดตั้ง

ไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองไร่  หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางหลอด         
ปินะกาเส พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

40,000 39,470.75   

 รวมทั้งหมด 10,444,800 8,897,170.75   
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ยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ต าบลโนนตูม 
 

10,000 
โอนเพิ่ม 
10,000 

รวม 20,000 

12,890   

  รวม 10,000 12,890   

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 
(ข้อบัญญัติ) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพ่ีน้อง 

565,750 343,917   

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน 

205,000 144,627   

3 โครงการจัดการศึกษาส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 อายุ 3-5 ปี  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพ่ีน้อง 

311,300 152,900   

  4. โครงการจัดการศึกษาส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 อายุ 3-5 ปี  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน 

113,200 67,390   

5 ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนใน โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในเขต อบต.โนนตูม 

1,450,000 1,356,081.84   

6 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.     
จ านวน 5 แห่ง 

2,400,000 2,382,198   

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปีพ.ศ.2565 เช่น        
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียงค่าของรางวัล   
ประกอบกิจกรรมต่างๆ 

40,000 
 

 √  

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
8 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี 40,000 22,150   
9 โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนพรรษา 40,000 -   
10 โครงการแข่งขันกีฬาโนนตูมเกมส์    100,000  √  
 รวม 5,265,250 4,469,263.84   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 

 
ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

100,000 85,100   

2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 
 

50,000  √  

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

45,000 44,585   

4. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง       
การคัดแยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 

10,000  √  

5 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

260,000  √  

 รวม 465,000 129,685   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
หมายเหตุ 
 
 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนิน
การ 

1. โครงการช่วยเหลือสวัสดิการดูแลผู้ประสบภัยต่างๆผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
 

30,000 26,700   

2 โครงการเสริมสร้างครอบรัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง 
 

30,000  √  

      
 รวม 60,000 26,700   

 

 

 

 



-16- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
(คงเหลือ) 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการปลูกป่า ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 19,800   

2. โครงการถนนสีเขียว 5,000 4,850   
3. โครงการและศึกษาดูงานธนาคารน้ าใต้ดิน 20,000 

 
 √  

      
 รวม 45,000 24,650   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

 
ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนิน
การ 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

30,000 13,222   

2. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายพลเรือน 

100,000  √  

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

10,000  √  

 รวม 140,000 13,222   
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ยุทธศาสตร์ที่ 8    การบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
(คงเหลือ) 

ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 25,000  √  
2. โครงการออกหน่วยบริการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ 10,000  √  
3. โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล 400,000 377,215   
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
10,000 1,950   

5. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

30,000  √  

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมประจ าปี 

15,000 6,048   

7 โครงการออกบริการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ประจ าปี 

10,000 7,290   

8 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการให้กับบุคลากรท้องถิ่น 

100,000 
โอนเพิ่ม 
50,785 

รวม 150,785 

147,900   

9 โครงการศึกษาดูงานด้านการคลัง 30,000  
 

√  

10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตฯ 
 

20,000  √  

 รวม 700,785 540,403   
 รวมทั้งสิ้น 17,130,835 14,113,984.59   
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 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 46 53.49 - - 6 6.98 52 60.47 

2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 1 1.16 - - - - 1 1.16 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา
และนันทนาการ 

7 8.14 - - 3 3.49 10 11.63 

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 2.33 - - 3 3.49 5 5.81 

5.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 1 1.16 - - 1 1.16 2 2.33 

6.การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 2.33 - - 1 1.16 3 3.49 

7.การพัฒนาด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1 1.16 - - 2 2.33 3 3.49 

8.การบริหารราชการ ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

5 5.81 - - 5 5.81 10 11.63 

รวม 65 75.58 - - 21 24.41 86 100 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565   

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

 

เงินสะสม เงินทุนส ารอง
สะสม 

เงินเหลือ
จ่ายจาก
โครงการ 

 ปี 65 

 

รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,902,170.75 3,197,000 1,152,000 646,000 8,897,170.75 

2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 12,890 - - - 12,890 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา
และนันทนาการ 

4,469,263.84 - - - 4,469,263.84 

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 129,685 - - - 129,685 

5.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 26,700 - - - 26,700 

6.การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

24,650 - - - 24,650 

7.การพัฒนาด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

13,222 - - - 13,222 

8.การบริหารราชการ ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

540,403 - - - 540,403 

รวม 9,118,984.59 3,197,000 1,152,000 646,000 14,113,984.59 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
1. สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 69.77 - - 

2.ยุทธศาสตร์การด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 70.69 - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 68.18 - - 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 70.88 - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 70.22 - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 67.11 - - 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 67.30 - - 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคณุภาพ 70.10 - - 

ภาพรวม 69.28   

2. สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 69.76 - - 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 68.67 - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 68.01 - - 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 66.70 - - 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 70.06 - - 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 69.43 - - 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 69.36 - - 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 69.46 - - 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 70.74 - - 

10. ภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม 70.38 - - 

ภาพรวม 69.28   
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          ๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตูมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  พบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  69.28   

  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  69.28 )  
  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  69.๒8)  

 

ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 

   จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

      1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตูมด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี  

      2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 

         2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

   1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าที่ควร ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้
ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 

  2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริง ยังด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับ
โครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการเป็นส่วนมาก 

          3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

  1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

  2. ควรด าเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพ่ือจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบต. 

   

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



สรุปโครงการ ประจ าป ีพ.ศ. 2565   

1. โครงการจ่ายจากเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 57 โครงการ  
  งบประมาณ  10,214,884.59        บาท 

    1.1 เบิกจ่าย              จ านวน   39   โครงการ    งบประมาณ  9,118,984.59  บาท 
    1.2 ไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน   18     โครงการ  งบประมาณ   1,095,900     บาท 
     
2. โครงการจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน    19    โครงการ      งบประมาณ  3,280,000  บาท 
    2.1  เบิกจ่าย                  จ านวน   18     โครงการ     งบประมาณ   3,197,000  บาท 
    2.2 ไม่ได้ด าเนินการ          จ านวน    1      โครงการ    งบประมาณ    83,000       บาท 
3. โครงการจ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม    จ านวน   7  โครงการ    งบประมาณ  1,694,000 บาท 
     3.1  เบิกจ่าย                   จ านวน    5    โครงการ     งบประมาณ   1,152,000      บาท 
     3.2 ไม่ได้ด าเนินการ           จ านวน    2    โครงการ     งบประมาณ    542,000        บาท 
4. โครงการจ่ายจากเงินเหลือจ่ายข้อบัญญัติ ปี 65   จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  646,000 บาท 
    4.1  เบิกจ่าย                    จ านวน   3  โครงการ   งบประมาณ   646,000  บาท 
 
  1.)  รวมโครงการทั้งหมดปีพ.ศ. 2565  จ านวน 86  โครงการ  งบประมาณ 17,130,835  บาท 

  2) รวมเบิกจ่ายทั้งหมด    จ านวน   65    โครงการ    งบประมาณ    14,113,984.59  บาท 

  3) รวมไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน   21     โครงการ   งบประมาณ     1,720,900     บาท 
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รูปภาพติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

                        

 

                         

 

 

 



 

 

                           

 

                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


