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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 



ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองฉบับนี้
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมือง  ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
  นอกจากนี้แผนการด าเนินงานยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวก
ยิ่งขึ้น 
  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เมือง ครั้ งนี้ ไ ด้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องท าให้การจัดท าแผนการด าเนินงานครั้ง
นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
 
 

             (นายทรัพย์ทวี  ศรีมุงคุณ) 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                                                                                                                                                                หน้า 
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม                                                            4 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                    5 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา                   6     
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น                      13 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                35 
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ส่วนที่  1 
 

 บทน า  
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บทน า 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์     พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตแล้วจึงจัดท า
แผนพัฒนาส่ีปีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการด าเนินงานส าหรับแผนการด าเนินงาน
นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในเขต
พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณแต่ละปีท่ีมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / 
โครงการ  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2564 
1. เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. เพื่อแสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ  
4. เพื่อช่วยในการอ านวยการ  การแบ่งงาน  การประสานงานและติดตามควบคุมงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
5. เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมในปีนั้น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพฒันาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน 
อื่น ๆ  ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

เค้าโครงร่างแผนการด าเนินงาน                          
  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วนคือ  

  ส่วนที่  1   บทน า 
       องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
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- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนที่  2     บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
                องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2564 
  นอกจากแผนการด าเนินงานจะเป็นแผนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี
งบประมาณนั้นแล้ว  แผนการด าเนินงานยังเป็นแผนท่ีก าหนดห้วงระยะการด าเนินการโดยศึกษาความเป็นไป
ได้ของแผนงาน / โครงการกิจกรรมนั้น ๆ  หรือพิจารณาถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ีจะได้รับจาแผน / 
โครงการ/ กิจกรรมนั้น  พร้อมท้ังยังมีรายละเอียดในด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนการด าเนินงานยัง
ช้ีให้เห็นถึงสัดส่วนการพัฒนาแต่ละด้านของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณา
การ การท างานกับหน่วยงานอื่น  และยังน าไปสู่การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณได้ง่ายข้ึน 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                                          แบบ ผด 01 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ                    

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ                  

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ                    

ของบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    1.2 แผนการศึกษา 
    1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    1.4 แผนงานการเกษตร 

 
 
2 
1 
2 
4 

 
 

1.31 
0.65 
1.31 
2.61 

 
 

 
 

510,000 
30,000 
100,000 
160,000 

 
 

 
 

1.29 
0.08 
0.25 
0.41 

 
 

 

 

ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

รวม 9 5.88 800,000 2.03  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ                    

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ                  

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ                    

ของบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 
    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    2.2 แผนงานการเกษตร 
 
     
 

 
 

4 
1 

 
 

2.61 
0.65 

 
 

550,000 
20,000 

 
 

1.40 
0.05 

 
 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 
 
 

 
รวม 5 3.26 570,000 1.45  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ                    

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ                  

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ                    

ของบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    3.3 แผนงานการศึกษา 
    3.4 แผนงานสาธารณสุข 
    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    3.7 แผนงานการเกษตร 
    3.8 แผนงานงบกลาง 
 

 
 

36 
13 
32 
12 
4 

33 
1 
3 

 
 

23.53 
8.50 

20.92 
7.85 
2.61 

21.57 
0.65 
1.97 

 
 

4,326,600 
3,210,000 
8,733,040 
1,260,000 
310,000 

3,894,000 
20,000 

15,968,800 

 
 

10.98 
8.15 

22.16 
3.20 
0.79 
9.88 
0.05 

40.52 
 

 
 

ส านักปลัด/กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
 

รวม 134 87.60 37,722,440 95.72  

 
 
 
 



 

- 9 - 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ                    

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ                  

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ                    

ของบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    4.2 แผนงานการศึกษา 

 
 

1 
4 
 

 
 

0.65 
2.61 

 
 

20,000 
295,000 

 
 

0.05 
0.75 

 

 
ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 

รวม 5 3.26 315,000 0.80  

รวมทั้งสิ้น 153 100 39,407,440 100  
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1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการประชาคมชุมชนเพื่อ

จัดท าแผนพัฒนาและจัดเก็บข้อ
มมูล จปฐ.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการประชาคมชุมชนเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาและจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.

10,000 ชุมชนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

2 โครงการจัดการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกต้ังคณะ
ผู้บริหาร/ส.อบต.

500,000 ต าบลโนนเมือง ส านักปลัด

1.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบา้นโนนม่วง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบา้นโนนม่วง

30,000 โรงเรียนบา้น
โนนม่วง

กองการศึกษา

                                                                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     แบบ ผด 02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเมอืง
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



11

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมอาชีพและการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน

50,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ

50,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

1.4 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติัการและส่งเสริมการเล้ียง
สัตว์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการและส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์

50,000 ต าบลโนนเมือง ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน/การประหยัด
พลังงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน/การ
ประหยัดพลังงาน

30,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

ส านักปลัด

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน การบรหิารจัดการและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก าจัดวัชพืชล าน้ ามอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการก าจัดวัชพืช
ล าน้ ามอ

50,000 ล าน้ ามอ กองช่าง

2 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการธนาคารน้ าใต้
ดิน

100,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พัก และเททบัด้วย
คอนกรีต หมู่ที่ 13

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการวางทอ่ระบาย
น้ าพร้อมบอ่พัก และเททบั
ด้วยคอนกรีต หมู่ที่ 13

200,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

4 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พัก และเททบัด้วย
คอนกรีต หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการวางทอ่ระบาย
น้ าพร้อมบอ่พัก และเททบั
ด้วยคอนกรีต หมู่ที่ 6

200,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

2.2 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินโครงการปลูกปา่เฉลิม
พระเกียรติ

20,000 ชุมชนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน
3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ

1,465,000 
400,000

อบต.โนนเมือง    ส านักปลัด   
 กองคลัง

2 ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรับรองและ
พิธีการ

50,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไป
ราชการ

  80,000  
50,000

อบต.โนนเมือง    ส านักปลัด   
 กองคลัง

4 โครงการ อบต.สีขาว เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

5 โครงการประกาศเจตนารมณ์
การปอ้งกันและการต่อต้านการ
ทจุริตคอรัปชั่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการประกาศเจตนารมณ์
การปอ้งกันและการต่อต้าน
การทจุริตคอรัปชั่น

5,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

6 โครงการพนักงานส่วนต าบล
และประชาชนจิตอาสาพัฒนา
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการพนักงานส่วนต าบล
และประชาชนจิตอาสาพัฒนา
ทอ้งถิ่น

10,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

7 โครงการอบรมพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการอบรมพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

8 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการโครงการวัน
ทอ้งถิ่นไทย

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เร่ืองภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2564 แก่
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เร่ือง
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2564 แก่ประชาชนใน
เขตรับผิดชอบ

50,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในระบบ e-laas

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ในระบบ e-laas

20,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

  250,000  
100,000

อบต.โนนเมือง     ส านักปลัด   
 กองคลัง

12 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน    100,000   
100,000

อบต.โนนเมือง     ส านักปลัด   
 กองคลัง

13 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุงาน
บา้นงานครัว

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

260,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

17 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์

 10,000  
30,000

ส านักปลัด     ส านักปลัด   
 กองคลัง

18 วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอื่นๆ 10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด
19 เก้าอี้เบาะนวม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้

เบาะนวม จ านวน 40 ตัว ตัว
ละ 600 บาท

24,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

20 เก้าอี้พลาสติก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้
พลาสติก จ านวน 200 ตัว 
ตัวละ 220 บาท

44,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

21 เก้าอี้หมุนแบบมีล้อเล่ือน เบาะ
ฟองน้ า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้
หมุนแบบมีล้อเล่ือน เบาะ
ฟองน้ า จ านวน 8 ตัว ตัวละ 
3,500 บาท

28,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

22 โต๊ะท างานเหล็กเทา ขนาด 4 
ฟุต

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานเหล็กเทา ขนาด 4 ฟุต
 จ านวน 8 ตัว ตัวละ 6,000
 บาท

48,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

23 โต๊ะหน้าขาว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะหน้า
ขาว ขนาด 60*80 จ านวน 
30 ตัว ตัวละ 1,800 บาท

54,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 พัดลมอุตสาหกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพัดลม
อุตสาหกรรม จ านวน 6 ตัว 
ตัวละ 4,000 บาท

24,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

25 กล้องถ่ายรูป เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้อง
ถ่ายรูป เพื่อใช้ในการบนัทกึ
รูปภาพในงานต่างๆ ของ 
อบต.โนนเมือง

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

26 กล้องวงจรปดิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้อง
วงจรปดิ

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

27 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 
4,300 บาท

8,600 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

28 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 
จ านวน 9 เคร่ือง เคร่ืองละ 
2,500 บาท

22,500 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

29 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

30 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าใน
ส านักงานและที่สาธารณะ

400,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการ
โทรศัพทส์ านักงาน

30,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

32 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง
33 ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม

120,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

34 โต๊ะเหล็กเทา ขนาด 4 ฟุต เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็ก
เทาขนาด 4 ฟุต จ านวน 6 
ตัว ตัวละ 6,000 บาท

36,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

35 ตู้เอกสาร 2 บานเปดิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร
 2 บานเปดิ

5,500 อบต.โนนเมือง กองคลัง

36 คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบต้ัง
โต๊ะ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคอมพิวเต
อร์ประมวลผลแบบต้ังโต๊ะ

22,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกันและลด

อุบติัเหตุทางถนน ในเทศกาลปี
ใหม่และวันสงกรานต์ 7 วัน
อันตราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนน ในเทศกาล
ปใีหม่และวันสงกรานต์ 7 วัน
อันตราย

100,000 ส่ีแยกบายพาส
บา้นโนนม่วง

ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
 อปพร.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วัน อปพร.

20,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3 โครงการจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพล
เรือน

150,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

4 โครงการต้ังจุดตรวจหมู่บา้น
เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุทางถนน
และเฝ้าระวังยาเสพติดและ
อาชญากรรมในชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการต้ังจุดตรวจหมู่บา้น
เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุทางถนน
และเฝ้าระวังยาเสพติดและ
อาชญากรรมในชุมชน

90,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

ส านักปลัด

5 โครงการปอ้งกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปอ้งกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา

50,000 โรงเรียนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการ
จิตอาสาภัยพิบติัประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภัยพิบติั
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันไฟปา่ และยุวชนพิทกัษ์
ปา่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันไฟปา่ และยุวชน
พิทกัษ์ปา่

20,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

ส านักปลัด

8 โครงการสร้างความปลอดภัย
ทางน้ าแก่นักเรียนใน
สถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ า
เพื่อชีวิต

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสร้างความปลอดภัย
ทางน้ าแก่นักเรียนใน
สถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ า
เพื่อชีวิต

80,000 โรงเรียนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

10 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่ง
กาย

20,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

11 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง

50,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

12 วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์
ส าหรับงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ อป
พร.

20,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

13 รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์

2,500,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.3 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็รายจ่ายเพื่อใหม้า

ซ่ึงบริการ
300,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ประชาชนต าบลโนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ประชาชนต าบลโนนเมือง

170,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

กองการศึกษา

3 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการวันเด็กแหง่ชาติ

80,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

100,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมรายได้
นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปดิ
ภาคเรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการส่งเสริมรายได้
นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปดิ
ภาคเรียน

50,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

6 โครงการครอบครัวสร้างสรรค์
แม่ฉันสร้างส่ือ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการครอบครัวสร้างสรรค์
แม่ฉันสร้างส่ือ

40,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

7 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็กและบคุลากรทางการ
ศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
ครูผู้ดูแลเด็กและบคุลากร
ทางการศึกษา

75,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

101,480 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

70,800 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ค่าหนังสือ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่าหนังสือ

47,200 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์
การเรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน

47,200 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

401,200 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา ค่า
พัฒนาครู

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา ค่า
พัฒนาครู

144,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา

1,156,400 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

15 โครงการสมิงดงคัพ อบต.โนน
เมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสมิงดงคัพ อบต.โนน
เมือง

20,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

16 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

40,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

17 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.

1,572,480 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

18 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

490,880 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

19 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา
ต่างๆ

100,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

20 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล
โนนเมือง

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต

ต าบลโนนเมือง

กองการศึกษา

21 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โนนเมือง จ านวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 51,200 บาท

102,400 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นโนน

เมือง

กองการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการก่อสร้างสุขาส าหรับครู
และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสามัคคีธรรม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างสุขาส าหรับ
ครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสามัคคี

ธรรม

กองการศึกษา

23 โครงการติดฝ้าเพดานหอ้ง
อนุบาล 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บา้นโนนผักหวาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการติดฝ้าเพดานหอ้ง
อนุบาล 1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นโนนผักหวาน

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นโนน

ผักหวาน

กองการศึกษา

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นภูพระ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บา้นภูพระ

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นภูพระ

กองการศึกษา

25 โครงการปกูระเบื้องลาน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โนนเปรมชัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปกูระเบื้องลาน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บา้นโนนเปรมชัย

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นโนน

เปรมชัย

กองการศึกษา

26 โครงการปกูระเบื้องหอ้งครัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโนน
ผักหวาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปกูระเบื้องหอ้งครัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโนน
ผักหวาน

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นโนน

ผักหวาน

กองการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



25

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการมุงหลังคาทางเดินเข้า-
ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โนนเปรมชัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการมุงหลังคาทางเดิน
เข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บา้นโนนเปรมชัย

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นโนน

เปรมชัย

กองการศึกษา

28 โครงการฝึกอาชีพนักเรียน 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบา้นภูพระโนนผักหวาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการฝึกอาชีพนักเรียน 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบา้นภูพระโนน
ผักหวาน

30,000 โรงเรียนบา้นภู
พระโนน
ผักหวาน

กองการศึกษา

29 โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพ 
ท ากระเปา๋จากเชือกพลาสติก 
โรงเรียนบา้นโนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพ 
ท ากระเปา๋จากเชือกพลาสติก 
โรงเรียนบา้นโนนเมือง

30,000 โรงเรียนบา้น
โนนเมือง

กองการศึกษา

30 โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจ
สุขภาพ โรงเรียนบา้นโนนไหม
โนนศิลา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจ
สุขภาพ โรงเรียนบา้นโนนไหม
โนนศิลา

30,000 โรงเรียนบา้น
โนนไหมโนน

ศิลา

กองการศึกษา

31 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ

3,024,000 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ใน
เขตต าบลโนน

เมือง

กองการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



26

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ด้านกิจกรรมการศึกษา/
กิจกรรมกีฬา

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เมือง ด้านกิจกรรมการศึกษา/
กิจกรรมกีฬา

100,000 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ใน
เขตต าบลโนน

เมือง

กองการศึกษา

3.4 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงบริการ
250,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

2 โครงการจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
เชิงปฏิบติัการ การปอ้งกันโรค
ระบาดในชุมชน (Covid-19)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการโครงการจัดฝึกอบรม
ใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการ การ
ปอ้งกันโรคระบาดในชุมชน 
(Covid-19)

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3 โครงการจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น

20,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการธนาคารรีไซเคิล 
ต าบลโนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการธนาคารรีไซเคิล
 ต าบลโนนเมือง

200,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

7 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 
ต าบลโนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะ การคัดแยก
ขยะ ต าบลโนนเมือง

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ตาม
พระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาวี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ตาม
พระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาวี

80,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

ส านักปลัด

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

10 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่ง
กาย

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

11 อุดหนุนศูนย์ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
อุดหนุนศูนย์ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส)
 อ าเภอนากลาง

50,000 (ศอ.ปส) 
อ าเภอนากลาง

ส านักปลัด

พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการอุดหนุนพระราชด าริ
สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
พระราชด าริสาธารณสุข

300,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปนัย้ิม สร้างสุข 

ผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปนัย้ิม สร้างสุข 
ผู้สูงอายุ

130,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอก
สถานที่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอก
สถานที่

120,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

4 โครงการใหค้วามรู้ดูแลกันและ
กันชมรมผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการใหค้วามรู้ดูแลกัน
และกันชมรมผู้สูงอายุ

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 200,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไป
ราชการ

40,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม

40,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

4 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

40,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

200,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

6 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง

30,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

20,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

50,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

9 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
เคร่ืองแต่งกาย

10,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

10 ค่าตอบแทนวิศวกรรับรองแบบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
วิศวกรรับรองแบบ

200,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 เก้าอี้หมุนแบบมีล้อเล่ือน เบาะ
ฟองน้ า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้
หมุนแบบมีล้อเล่ือน เบาะ
ฟองน้ า จ านวน 6 ตัว ตัวละ 
3,500 บาท

21,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

12 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บ
แฟ้มเอกสาร

7,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

13 กล้องวัดมุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องวัด
มุม

110,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

14 ชุดเปา้ปริซ่ึม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดเปา้
ปริซ่ึม

15,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

15 เทปวัดระยะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเทปวัด
ระยะ

3,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

16 โพล มีสเกล ลูกน้ าฟองกลม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโพล มี
สเกล ลูกน้ าฟองกลม

4,500 อบต.โนนเมือง กองช่าง

17 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม

3,500 อบต.โนนเมือง กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.โนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.โนนเมือง

300,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บา้น จ านวน 5 จุด 
หมู่ที่ 15

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
 ภายในหมู่บา้น จ านวน 5 จุด
 หมู่ที่ 15

40,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง

20 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บา้น จ านวน 31 จุด
 หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บา้น จ านวน 31 
จุด หมู่ที่ 5

108,500 หมู่ที่ 5 กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 สาย 1.ซอยตรง
ข้ามวัดอัมพวนารามด้านทศิ
เหนือ 2.ซอยตรงข้ามสระ
ประมงแม่บา้นด้านทศิเหนือ 
หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย 
1.ซอยตรงข้ามวัดอัมพวนา
รามด้านทศิเหนือ 2.ซอยตรง
ข้ามสระประมงแม่บา้นด้าน
ทศิเหนือ หมู่ที่ 2

200,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 15

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 15

160,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 7

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 7

200,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 9

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 9

200,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างโรงครัว และ
หอ้งน้ าศาลาประชาคม พร้อม
ย้ายฉางข้าว หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างโรงครัว และ
หอ้งน้ าศาลาประชาคม พร้อม
ย้ายฉางข้าว หมู่ที่ 10

200,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างประปาหอถัง
สูงพร้อมขุดเจาะบอ่บาดาล
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างประปาหอ
ถังสูงพร้อมขุดเจาะบอ่บาดาล
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3

200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

27 โครงการขยายถนน โดยการเท
คอนกรีตขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายถนน โดยการ
เทคอนกรีตขยายไหล่ทาง หมู่
ที่ 5

91,500 หมู่ที่ 5 กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม โดยการลาดยาง
ทบัคอนกรีต ภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดย
การลาดยางทบัคอนกรีต 
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4

200,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร ภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร ภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 11

200,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ถนนสายโนนชัยศรี-
โนนสวรรค์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ถนนสายโนนชัย
ศรี-โนนสวรรค์

200,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 8

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 8

200,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมย้ายหม้อแปลง หมู่ที่ 14

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมย้ายหม้อ
แปลง หมู่ที่ 14

200,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 โครงการอุดหนุนไฟฟ้าฯ เพื่อ
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ที่ 12

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการอุดหนุนไฟฟ้าฯ เพื่อ
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ที่ 12

200,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

3.7 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร 20,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3.8 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลโนนเมือง
12,266,800 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพคน
พิการในพื้นที่ต าบลโนนเมือง

3,552,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ปว่ยเอดส์ในพื้นที่ต าบลโนน
เมือง

150,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่ารัฐพิธี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธีต่างๆ

20,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

4.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กิจกรรมร่วมงานกาชาด

ประจ าป ีจังหวัดหนองบวัล าภู
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมร่วมงานกาชาด 
จังหวัดหนองบวัล าภู

50,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

2 โครงการทอดเทยีนพรรษาและ
เข้าวัดปฏิบติัธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการทอดเทยีน
พรรษาและเข้าวัดปฏิบติัธรรม
เฉลิมพระเกียรติ

70,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

3 โครงการสืบสานประเพณีบญุผะ
เหวด ฟังเทศมหาชาติเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีบญุผะเหวด ฟังเทศ
มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

25,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

150,000 ม.1 - ม.15 กองการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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