
   

 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสูง ที่เคารพ 
  ตามท่ีกระผม นายประสงค์  โพธิ์มีศิริ  นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง ได้แถลงนโยบาย   
การบริหารราชการของเทศบาลต าบลโนนสูง  ต่อสภาเทศบาลต าบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2555 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล      
ต าบลโนนสูง  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย 
รวม 9 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ, ด้านการศึกษา,         
ด้านการพัฒนาการเกษตรและการสานต่อตามแนวทางพระราชด าริ, ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข, ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ,        
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมท้ังตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น      
และครอบคลุมภารกิจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย          
ท่ีได้แถลงไว้  ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจสูงสุด ตามท่ีได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามา
ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วน
ใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ท่ีจะท าให้ประชาชน
โดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี    

        กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลโนนสูง  
ประจ าปี ๒๕60  ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
 



   

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ    

 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 20,000 4,100 ส านักปลัด 
2 โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคมเทศบาลต าบลโนนสูง 40,000 450 ส านักปลัด 
3 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 8,950 ส านักปลัด 
4 โครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาลและ

คณะ สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
300,000 171,426 ส านักปลัด 

5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 90,000 41,610 ส านักปลัด 
6 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 

บดินทรเทพวรางกูร 
10,000 5,970 ส านักปลัด 

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 
งบประมาณ 2560 

200,000 - กองคลัง 

8 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 20,000 4,272 กองคลัง 
9 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง

วิชาการฯ 
10 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษา

คณะกรรมการชุมชน และทัศนะศึกษาดูงาน 
600,000 570,200 กอง

สวัสดิการ
สังคม 

 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโนนสูง 

800,000 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

 โครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 25,000 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 
 รวม 2,120,000 806,978  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 100,000 25,964 กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ 600,000 233,111.77 กอง
การศึกษา 

3 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 150,000 120,065 กอง
การศึกษา 

4 โครงการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน 
 
 

350,000 25,000 กอง
การศึกษา 

5 โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพการศึกษา 45,000 34,810 กอง
การศึกษา 



   
6 โครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000 15,000 กอง

การศึกษา 
7 โครงการวัดผลประเมินผล 60,000 49,863 กอง

การศึกษา 
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ (ท.1,2,3) 300,000 275,755 กอง

การศึกษา 
9 โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 15,000 10,000 กอง

การศึกษา 
10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน 30,000 30,000 กอง

การศึกษา 
11 โครงการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 90,000 74,990 กอง

การศึกษา 
12 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 60,000 26,650 กอง

การศึกษา 
13 โครงการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน 5,000 5,000 กอง

การศึกษา 
14 โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในโรงเรียน 5,000 4,900 กอง

การศึกษา 
15 โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพการศึกษา 5,000 4,920 กอง

การศึกษา 
16 โครงการวัดผลประเมินผล 5,000 4,960 กอง

การศึกษา 
17 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 50,000 28,707 กอง

การศึกษา 
18 โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000 4,990 กอง

การศึกษา 
19 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 4,990 กอง

การศึกษา 
20 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 20,000 19,962 กอง

การศึกษา 
21 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

ประเทศไทย 
600,000 516,537.90 กอง

การศึกษา 
22 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัด ทต.โนนสูง 100,000 70,993.92 กอง

การศึกษา 
23 โครงการนิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา                                                                                                                                                                            10,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง

การศึกษา 
24 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง

การศึกษา 
25 โครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง

การศึกษา 



   

   
 2.1  แผนงาน ส่งเสรมิและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศนูย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา    

 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชด าริ 
 3.5 แผนงาน ส่งเสริมประชาชนในชุมชน ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกจิ เพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

600,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง
การศึกษา 

27 โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง
การศึกษา 

 รวม 3,310,000 1,287,169.59  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

28 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 150,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง
การศึกษา 

29 โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง
การศึกษา 

30 โครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง
การศึกษา 

31 โครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง
การศึกษา 

32 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ 150,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง
การศึกษา 

33 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 300,000 ไม่ได้ด าเนินการ กอง
การศึกษา 

 รวม 4,120,000 1,587,169.59  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบล  โนนสูง 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการ
สังคม 

 รวม  100,000 -  



   
4.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
4.2 แผนงาน ส่งเสริมโครงการพฒันาในชุมชน เพิ่มศักยภาพสรา้งความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1  โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล 

10,898,400 5,262,800 กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพคนพิการและทุพพลภาพ ๒,๑๑๒,๘๐๐ ๑,๐๑๑,๒00 กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเยาวชน ประชาชน และ
ผู้สูงอายุ 

80,000 73,853 กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างาน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 200,000 180,600 กองสวัสดิการ
สังคม 

6. โครงการแม่ตัวอย่าง 5,000 - ด าเนินการแต่
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

7. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 5,190,200 5,180,500 กองสวัสดิการ
สังคม 

8. โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพคลพิการและทุพพลภาพ 912,000 1,101,600 โอนงบประมาณ
เพิ่ม 189,600  
บาท 
กองสวัสดิการ
สังคม 

9. โครงการพ่อตัวอย่าง 5,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากทาง
เทศบาลไม่มีพิธี
ในช่วงภาคค่ าจึง
ไม่ได้ด าเนินการ
มอบใบประกาศ
เกียรติคุณพ่อ
ตัวอยา่ง 

10. โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 65,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากใน
เทศบาลไม่มีผู้
เข้ารับการบ าบัด
ฟื้นฟูยาเสพติด
จึงไม่ได้
ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

 รวม 19,528,400 12,840,553  



   
5.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
   5..3 แผนงาน ส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรยีนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลงั
กายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสขุภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   เทศ
บัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๘๐,๐๐๐ 5๐,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 80,000 61,970 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 50,000 47,771 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์บริการฯ) 

4 โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ 900,000 480,512 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

5 โครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ า 90,000 83,586 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

6 โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 60,000 60,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

7 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารศูนย์ 401,000 164,972 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

8 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์ 60,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

9 โครงการสุขภาพในโรงเรียน 50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

10 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง 100,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองสาธารณสุขฯ 

 รวม 1,791,000 898,811  



   
6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 6.1 แผนงาน พัฒนา ฟื้นฟูและสง่เสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน 
และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

7. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.2 แผนงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตุทางบก/น้ า 

 
8. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 
   8.1 แผนงาน ส่งเสรมิ สนับสนนุและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพฒันาฟื้นฟูและอนุรักษ์ภมูิทัศน์ แหล่งน้ า ล าคลอง และป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบรูณ ์

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๔,๘๕0.๙๓ กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๘,๗๕๓ กองการศึกษา 

3  โครงการงานประเพณีลอยกระทง ๒๐๐,๐๐๐ ๖,0๑0 กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันปีใหม่ ๑๕,๐๐๐ 1๒,๓๖๐ กองการศึกษา 

5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 300,000 169,993 กองการศึกษา 
6 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 350,000 200,357 กองการศึกษา 
7 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา 
 รวม 1,275,000 772,323.93  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัตภิัยทางถนนช่วงปีใหม่และ
สงกรานต ์

100,000 47,040 งานป้องกันฝ่ายพล
เรือน 

 รวม 100,000 47,040  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดชุชนตาม
โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ 

2,656,400 2,040,616 กองสาธารณสุข
ฯ 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

2 โครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 
 
 



   

 
  9.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
   9.1 แผนงาน ก่อสร้าง ปรับปรงุเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

3 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

4 โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพ่ือตัวเรา 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

5 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

6 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าล าเชียงไกร 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

7 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

8 โครงการส่งเสริมการจัดการน้ าเสียอย่างง่ายในครัวเรือน 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

9 โครงการอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

10 โครงการฝังกลบขยะ 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ฯ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

 รวม 3,036,400 2,040,616  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในสถานท่ีบ าบัดน้ าเสีย 380,000 373,500 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ได้ก่อหนี้ผูกพันแลว้/กัน
เงินปี 2560 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 4 (หลังโรงโค๊ก 
จากแยกสาธารณะ) (ชุมชนบัว2) 

210,000 204,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ถนน ส าราญราษฎร์ แยก สาธารณะซอยโรงเย็บผ้า  (ชุมชนโนน
หมัน) 

150,000 115,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ตั้งแต่ถนนโนนสูง-มิตรภาพ (ชุมชนโนนนา-โนนสมบูรณ-์ดอนแต้ว) 

2,100,000 1,780,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ตั้งแต่ถนนดอนแต้ว ถึงบริเวณถนนประชาอุทิศ 2 (ชุมชนโนนา-โนน
สมบูรณ-์ดอนแต้ว) 

1,900,000 1,390,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ตั้งแต่ ถนนเทศบาล ซอย 2 (บ้านนายสุเชษฐ์) ถึงถนนเลี่ยงเมือง
บายพาส 

1,100,000 587,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
บริเวณหน้าแสงขานรสีอร์ท (ชุมชนแสนสุข) 

310,000 270,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

8 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสะพาน
ข้ามล าเชียงไกรถนนส าราญราษฎร์ (ตลาดเก่า) ถึงบริเวณทางข้าม
รถไฟไปอ าเภอโนนไทย 

5,600,000 5,230,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
บ้านเพิ่ม (บริเวณสวนสาธารณะชมุชนบ้านเพิ่ม) 

600,000 368,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ถนนเทศบาล ซอย2 (ชุชนศาลตาปู่) 

1,400,000 750,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

11 โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนน คสล. และลานจอดรถบริเวณรอบ
ส านักงาน เทศบาลต าบลโนนสูง เป็นผิวจราจร แอสฟัลทต์ิกคอนก
รีต 

950,000 790,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า ถนนส าราญราษฎร์
แยกสาธารณะข้างบ้านเลขท่ี 317 (ชุมชนโนนหมัน) 

240,000 238,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ตะโกงอ ซอย 2 (ชุมชนบัว 2) 

280,000 225,000 ด าเนินการแล้ว กันเงิน
ปี 2559 ด าเนินการใน
ปี 2560 

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ถนนบ้านเพ่ิม ซอย1(ชุมชนบ้านเพิ่ม) 

350,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
โครงการยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน /กันเงินปี 
2560 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านเพิ่ม ซอย4 แยกสาธารณะต่อ
จากโครงการเดิม (บ้านนางศริิพร ยางงาม) 

70,000 65,000 ด าเนินการแล้ว (ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) 

 รวม 15,640,000 12,377,500  



   
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และเพิม่เตมิ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนมิตรภาพ ซอย1 ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนแต้ว –โนนนา-โนน
สมบูรณ์) 

1,500,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
ตั้งแต่บริเวณหลังประปา (ชุมชนแสนสุข) ถึงบริเวณถนนส าราญ
ราฎร์ (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) 

5,500,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนประชาอุทิศ จากถนนสาธารณะ
ถึงบ้านประธานชุมชน (ชุมชนแสนสุข) 

130,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรภาพ ซอย 1 จากแยก
สาธารณะถึงถนนเลีย่งเมือง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) 

850,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะโกงอถึงทางข้ามรถไฟ (ชุมชน
บัว 1) 

2,776,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 14 ถึงถนนส าราญราษฎร์ ซอย 16 
(ชุมชนโนนสูง) 

1,000,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่ม ถึงบริเวณถนนบ้านเพิ่ม 
ซอย 6   (สระวดัร้าง) 

1,400,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 

8 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโรง
เหล้า (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ถึงบริเวณถนนศรีธานี       
(ชุมชนศาลตาปู่) 

3,000,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 

9 โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลทต์กิคอนกรีต ถนนส าราญราษฎร์ 
(จากหน้าโรงเรียนเทศบาล 2- ช่วงต่อถนนทางหลวงชนบท 1025) 

5,000,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

10 โครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพ จากอู่ช่างอี๊ดถึงสุด
เขตเทศบาล) 

20,000,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 
60 แผนสามปี 
พ.ศ.2560-2562 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

 รวม 41,156,000 -  



   
 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผ่านมา  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล 
ต าบลโนนสูง ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงให้มีศักยภาพ น าไปสู่
ชุมชนท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 

  
           (นายประสงค์  โพธิ์มีศิริ) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง 
 
 
 
 
 


