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ของ 
 

เทศบาลต าบลโนนตาล 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

            ส านักปลัดเทศบาล 
งานแผนและงบประมาณ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น  ปี 256๕ 
ชื่อ เทศบาลต าบลโนนตาล  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ของเทศบาลต าบล                   
โนนตาล  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์   ไว้  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลการด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ปี พ.ศ.  25๖๕ 
 

สรุปผลงานประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
ของเทศบาลต าบลโนนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ        
ปีพ.ศ.2563 ที่กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เนื่องจากด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งได้ด าเนินการ
ต่อ  ในปี 2564) 
แผนงานไฟฟ้าถนน 

1 โครงการการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหลีย่ม (คุ้มเหล่ากา) 
– บ้านหนองแวง ต าบลหนองแก้ว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีแอสฟลัท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 
พิกัด 1765905 N 355593 E  
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 1765176 N 355479 E 
 

1,800,000 

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ (รายจ่ายค้างจ่าย) ขุดเจาะบ่อบาดาล
แบบบ่อเปิด ท่อพีวีซี 6 น้ิว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรอืมีปริมาณน้ าจืด
ภายหลังพัฒนาบ่อไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าซัมเมอรส์ซิเบลิปั้ม 
ขนาด 1.5 แรงม้า พิกัดโครงการ 1765382 N 359937 E 
 

141,100 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนนตาลนอ้ย หมู่ที่  10  (เงิน
อุดหนุนวัตถุประสงค์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
จุดเริม่ต้นโครงการ พิกัด 1765973 N 357748 E  
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 1766207 N 357770 E 
 
 

490,000 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง  (เงินอุดหนุนวัตถปุระสงค์) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 1,025 

500,000 
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ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงการ พิกัด 1765783 N 357760 E  
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 1765711 N 357890 E 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี (เงินอุดหนุนวตัถุประสงค์) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,025 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงการ พิกัด 1764132 N 354596 E  
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 1764222 N 354465 E 

500,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหัวโนนตาล (เงินอุดหนุนวตัถุประสงค์) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,025 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงการ พิกัด 1767401 N 357706 E  
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 1767351 N 357894 E 

490,000 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาลน้อย (รายจ่ายคา้งจ่าย) พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
926 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รางระบายน้ าธนาคารน้ าใต้ดิน 0.50*0.50 
เมตร ยาวรวม 501 เมตร บ่อพักน้ าจ านวน 26 บ่อ วางท่อเมนต์ประปา  2 น้ิว ยาว 
522 เมตร  เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 215 (ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ) บริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ พิกัด 1766916 N 358428 E ถึงบ้านนางมาลัย สร่างโศก จุดสิ้นสุดโครงการ  
พิกัด 1766918 N 358141 E 

585,500 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 โนนเหลี่ยม (คุ้มเหล่ากา)  (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์) 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลท่างข้างละ 0.20 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงการ พิกัด 1765662 N 356498 E  
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 1765653 N 356292 E 

500,000 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 โนนเหลี่ยม (คุ้มเหล่ากา)  (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์) 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,250ตารางเมตร และลงลกูรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร จดุเริ่มต้นโครงการ พิกัด 
1765982 N 356507 E จุดสิน้สุดโครงการ พิกัด 1766142 N 356432 E 

490,000 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6โนนเหลี่ยม  (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 950 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 1764851 
N 356572 E จุดสิ้นสดุโครงการ พิกัด 1764858 N 356383 E 

460,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 โนนเหลี่ยม (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 700 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 1764788 
N 356564 E จุดสิ้นสดุโครงการ พิกัด 1764763 N 356704 E 

340,000 

 รวม 6,296,600 

 
ผลงานที่ใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน

(บาท) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา 

1 โครงการจ้างเหมารถ  รับ-ส่ง  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 168,000 
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 631,160 
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาท้องถิ่น 
4,500 

4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติต าบลโนนตาล -ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมและมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยของศพด.ต าบลโนน
ตาล 

-ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

6. โครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนศพด.ต าบลโนนตาล -ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

 รวม 803,660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการและงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องที่ท้องถิ่นต้านยาเสพติด ประจ าปี 2564   -ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

2 โครงการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโว -ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวันผู้สูงอายุ 

-ไม่มีการ
ด าเนินการ- 
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4. โครงการเทศบาลดี ศรีต าบล ตักบาตรไหว้พระ ฝึกธรรมะสู่วินัย -ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

5. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาลเจ้าปูุหนองโดน -ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

 รวม 0 
 
 

 
ล าดับ 

โครงการ จ านวนเงิน(บาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก -ไม่มีการด าเนินการ- 
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  ความปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า -ไม่มีการด าเนินการ- 
3 โครงการส่งเสริมลดขยะโดยการจัดท าถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  -ไม่มีการด าเนินการ- 
4 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019) 
100,000 

 รวม 100,000 
 
 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7,012,800 
2 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 66,000 
3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,018,400 
4. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  
5. โครงการเดือนละวันร่วมกันพัฒนา -ไม่มีการด าเนินการ- 
6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง -ไม่มีการด าเนินการ- 
7. โครงการส่งเสริมค่ายจิตอาสาพัฒนาเด็กเยาวชน -ไม่มีการด าเนินการ- 
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลโนนตาล -ไม่มีการด าเนินการ- 
9. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาอาชีพประชาชนในเขตพ้ืนที่

ต าบลโนนตาล 
-ไม่มีการด าเนินการ- 

10. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “ตามรอยพ่อ” 

-ไม่มีการด าเนินการ- 

 รวม 9,097,200 
 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่   25,120 
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2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   25,120 
3. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -ไม่มีการด าเนินการ- 
4. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบลโนนตาล 119,170 

 รวม 169,410 
 
 

 

 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 1,088,000 
2 อุดหนุนโครงการสมมาน้ าคืนเพ็ง  ฯ  (ลอยกระทง) -ไม่มีการ

ด าเนินการ- 
3 อุดหนุนบุญผะเหวด -ไม่มีการ

ด าเนินการ- 
4 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ  อปท.   20,000 
5 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนตาล 77,148 
 รวม 1,185,148 

ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) 
เงินอุดหนุนเอกชน 
 

1 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 1-10  หมู่ละ  
20,000  บาท 

200,000 

 รวม 200,000 
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ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงการด าเนินการเลือกตั้ง  541,919.30 
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็น  ค่าธรรมเนียม  รังวัด  ตรวจสอบที่ดิน  

ค่าธรรมเนียมศาล  และอ่ืนๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล   
53,730 

3. โครงการกฎหมายน่ารู้ -ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

4. โครงการจัดงานวันสถาปนาเทศบาลต าบลโนนตาล 16,840 
5. โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน -ไม่มีการ

ด าเนินการ- 
6. โครงการท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม -ไม่มีการ

ด าเนินการ- 
7. โครงการเทศบาลพบประชาชน -ไม่มีการ

ด าเนินการ- 
8. โครงการบุคคลต้นแบบของเทศบาลต าบลโนนตาล -ไม่มีการ

ด าเนินการ- 
9. โครงการพัฒนาสถานที่ท างานด้วยเทคนิคกิจกรรม 5 ส -ไม่มีการ

ด าเนินการ- 
10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาลและ
ประชาชนทั่วไป 

-ไม่มีการ
ด าเนินการ- 

                                                    รวม 612,489.30 
 

รวมทั้งสิ้น 18,464,507.30 
สรุปผลส าเร็จของการจัดท างบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
โครงการในเทศบัญญัติ  46 โครงการ 
โครงการที่น ามาปฏิบัติ  56 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   123% 
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ส่วนที่ ๔ 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนตาล  มีดังนี้ 
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากภารกิจของเทศบาลต าบลโนนตาล มีค่อนข้างมากท้ังภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจ    
ที่ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานต่างๆ 
๒) ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ  
รวมทั้งหน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอ านาจหน้าที่ 
๓) หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลโนนตาลยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
 ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
๔) ความต้องการของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก   
๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถ 
ด าเนินการได ้
๖) งบประมาณยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน 

๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 
 ๑) กลุ่มประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนามีเพียงบางกลุ่ม โดยส่วนใหญ่ 

เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังขาดกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เช่น ข้าราชการ ค้าขาย 
นักเรียนนักศึกษาท่ียังไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมของชุมชนเท่าท่ีควร 
 ๒) เทศบาล ไม่สามารถบรรจุและด าเนินการได้ครบทุกโครงการเนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
งบประมาณ 

 ๓) ในระหว่างปีงบประมาณมักมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน ทั้งท่ีเป็นความเดือดร้อนของประชาชนใน 
พ้ืนที่และที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท าให้ต้องมีการเพ่ิมเติม
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาในภายหลังเสมอ 

๑.๓ ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนตาล  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  

รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงควรด าเนินการดังนี้   
๑) การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเดือดร้อนเร่ง 
ด่วนและมีผลกระทบกับประชาชนส่วนมากเป็นล าดับแรก รวมทั้งควรเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อ 
เนื่องจากปีที่ผ่านมา 
๒) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบถึงอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น 
 เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังเข้าใจว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการได้ทุกเรื่อง  

 ๓) ควรจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
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