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ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2563 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 2563  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. 2563 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 
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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.  2563 
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.  2563 
  นอกจากแผนการด าเนินงานจะเป็นแผนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี
งบประมาณนั้นแล้ว  แผนการด าเนินงานยังเป็นแผนท่ีก าหนดห้วงระยะการด าเนินการโดยศึกษาความเป็นไป
ได้ของแผนงาน / โครงการกิจกรรมนั้น ๆ  หรือพิจารณาถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ีจะได้รับ จาแผน / 
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.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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 แผนงานการเกษตร 
    1.3 แผนการศึกษา 
 

 
 

2  
4 
2 
 
  

 
 

1.48 
2.96 
1.48 

 
 
 

 
 

310,000 
115,000 
45,000 

 
 

0.88 
0.33 
0.13 

 

 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 

รวม 8 5.92 470,000 1.34  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ                    

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ                  

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ                    

ของบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 
    2.1 แผนงานการเกษตร 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

2 
5 
3 

 
 

1.48 
3.70 
2.22 

 
 

40,000 
2,820,000 
250,000 

 
 

0.11 
8.02 
0.71 

 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
 

 
รวม 10 7.40 3,110,000 8.84  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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 แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.7 แผนงานงบกลาง 
 

 
 

31 
12 
23 
7 
4 

31 
3 

 
 

22.96 
8.89 

17.05 
5.20 
2.96 

22.96 
2.22 

 
 

1,506,500 
550,000 

7,667,390 
740,000 
212,000 

3,920,000 
16,627,400 

 
 

 
 

4.29 
1.56 

21.81 
2.11 
0.60 

11.15 
47.31 

 
 

ส านักปลัด/กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
 

รวม 111 82.24 31,223,290 88.83  

 
 
 
 



 
 

- 9 - 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ                    

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ                  

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ                    

ของบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    4.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

6 
 

 
 

4.44 

 
 

345,000 

 
 

0.99 

 

 
กองการศึกษาฯ 

รวม 6 4.44 345,000 0.99  

รวมทั้งสิ้น 135 100 35,148,290 100  
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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.

300,000 ต าบลโนนเมือง ส านักปลัด

1.2 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 โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ า

เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปล่อยพันธ์
สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ

5,000 ต าบลโนนเมือง ส านักปลัด

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเมอืง
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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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 โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน/การประหยัด
พลังงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน/การ
ประหยัดพลังงาน

30,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์เพื่อผลิต
อาหารปลอดภัย

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

1.3 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 โครงการส่งเสริมการเรียนการ

สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโนนม่วง
ตามโครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000 โรงเรียนบา้น
โนนม่วง

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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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 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโนนไหม
โนนศิลาตามโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 โรงเรียนบา้น
โนนไหมโนน

ศิลา

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน การบรหิารจัดการและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน
2.1 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 โครงการปลูกปาุเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปลูกปาุเฉลิม
พระเกียรติ

10,000 ชุมชนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

30,000 ชุมชนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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2.2 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 ค่าทิ้งขยะนอกสถานที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าทิ้งขยะนอก

สถานที่
200,000 ศูนย์ก าจัดขยะ

เทศบาลต าบล
นากลาง

ส านักปลัด

2 โครงการตรวจคุณภาพน้ า
อุปโภค บริโภค

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการตรวจคุณภาพน้ า
อุปโภค บริโภค

40,000 ชุมชนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 
ต าบลโนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะ การคัดแยก
ขยะ ต าบลโนนเมือง

100,000 ชุมชนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

4 ค่าจัดซ้ือถังขยะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือถังขยะ 80,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด
5 รถขยะแบบอัดทา้ย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

จัดซ้ือรถขยะแบบอัดทา้ย
2,400,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
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 ต าบล
โนนเมือง

กองช่าง

พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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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 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการธนาคารน้ าใต้
ดิน

100,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกล าหว้ยมอ นา
อ่างทอง - ภูพระ นานางสร้อย 
พุทไทสงฆ,์นานางแวง สามิตร 
หมู่ที่ 8

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขุดลอกล าหว้ยมอ 
นาอ่างทอง - ภูพระ นานาง
สร้อย พุทไทสงฆ,์นานางแวง 
สามิตร หมู่ที่ 8

100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

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 โครงการจัดท าคู่มือฉบบัเข้าใจ
ง่ายเร่ืองการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการจัดท าคู่มือฉบบัเข้าใจ
ง่ายเร่ืองการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

5,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

2 โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจปญัหา
ทจุริตและปญัหาส่ิงแวดล้อม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจ
ปญัหาทจุริตและปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

30,000 ในเขตชุมชน
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
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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 โครงการพนักงานส่วนต าบล
และประชาชนจิตอาสาพัฒนา
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการพนักงานส่วนต าบล
และประชาชนจิตอาสาพัฒนา
ทอ้งถิ่น

10,000 ในเขตชุมชน
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการอบรมพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน

80,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

5 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการวันทอ้งถิ่นไทย

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

6 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

  100,000   
80,000

     ส านักปลัด 
    กองคลัง

     ส านักปลัด  
   กองคลัง

7 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุงาน
บา้นงานครัว

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

260,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์

10,000 
20,000

    ส านักปลัด  
   กองคลัง

    ส านักปลัด   
  กองคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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 เก้าอี้หมุนแบบมีล้อเล่ือน เบาะ
ฟองน้ า 2 ตัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้
หมุนแบบมีล้อเล่ือน เบาะ
ฟองน้ า 2 ตัว

5,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

13 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24,000 BTU จ านวน 2 
เคร่ือง

56,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

14 โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานส าหรับผู้บริหาร

18,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

15 โต๊ะท างานเหล็กเทา ขนาด 3.5
 ฟุต จ านวน 2 ตัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานเหล็กเทา ขนาด 3.5 
ฟุต จ านวน 2 ตัว

12,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

16 โทรศัพทม์ือถือเพื่อใช้ในการ
ประสานงานนอกสถานที่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
โทรศัพทม์ือถือเพื่อใช้ในการ
ประสานงานนอกสถานที่

5,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

17 เคร่ืองดูดฝุุน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองดูดฝุุน

14,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

18 เคร่ืองตัดหญ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
ตัดหญ้า

25,500 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

19 เคร่ืองอัดฉีดระบบปนืฉีดและมี
ล้อ ก าลังมอเตอร์ 2.2 KW

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
อัดฉีดระบบปนืฉีดและมีล้อ 
ก าลังมอเตอร์ 2.2 KW

13,900 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล 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.

20 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
จ านวน 2 เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 2
 เคร่ือง

 44,000 
44,000

  ส านักปลัด    
 กองคลัง

  ส านักปลัด    
 กองคลัง

21 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จ านวน 1 เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 
1 เคร่ือง

16,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

22 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

4,300 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

23 เคร่ืองพิมพ์เอกสารสี แบบถ่าย
เอกสารได้ จ านวน 2 เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์เอกสารสี แบบถ่าย
เอกสารได้ จ านวน 2 เคร่ือง

8,600 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

24 ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟูาใน
ส านักงาน

400,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

25 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง
26 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง
27 ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม

120,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

28 ตู้เก็บแฟูมเอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บ
แฟูมเอกสาร

5,500 อบต.โนนเมือง กองคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

29 ตู้เอกสาร 2 บานเปดิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร
 2 บานเปดิ

5,500 อบต.โนนเมือง กองคลัง

30 เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองส ารอง
ไฟ จ านวน 2 เคร่ือง

24,000 อบต.โนนเมือง กองคลัง

31 เคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 2 
เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 2
 เคร่ือง

5,200 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 โครงการปอูงกันและลด

อุบติัเหตุทางถนน ในเทศกาลปี
ใหม่และวันสงกรานต์ 7 วัน
อันตราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปอูงกันและลด
อุบติัเหตุทางถนน ในเทศกาล
ปใีหม่และวันสงกรานต์ 7 วัน
อันตราย

100,000 ส่ีแยกบายพาส
บา้นโนนม่วง

ส านักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
 อปพร.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วัน อปพร.

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3 โครงการซักซ้อมแผนและ
ปอูงกันสาธารณภัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการซักซ้อมแผนและ
ปอูงกันสาธารณภัย

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

4 โครงการต้ังจุดตรวจหมู่บา้น
เพื่อปอูงกันอุบติัเหตุทางถนน
และเฝูาระวังยาเสพติดและ
อาชญากรรมในชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการต้ังจุดตรวจหมู่บา้น
เพื่อปอูงกันอุบติัเหตุทางถนน
และเฝูาระวังยาเสพติดและ
อาชญากรรมในชุมชน

60,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

ส านักปลัด

5 โครงการปรับปรุงระบบวิทยุ
ส่ือสาร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปรับปรุงระบบวิทยุ
ส่ือสาร

20,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

6 โครงการปอูงกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปอูงกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา

50,000 โรงเรียนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอูงกันไฟปาุ และยุวชนพิทกัษ์
ปาุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอูงกันไฟปาุ และยุวชน
พิทกัษ์ปาุ

20,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

ส านักปลัด

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ส าหรับงานปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ส าหรับงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

9 โครงการสร้างความปลอดภัย
ทางน้ าแก่นักเรียนใน
สถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ า
เพื่อชีวิต

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสร้างความปลอดภัย
ทางน้ าแก่นักเรียนใน
สถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ า
เพื่อชีวิต

80,000 โรงเรียนในเขต
ต าบลโนนเมือง

ส านักปลัด

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

10,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

11 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่ง
กาย

20,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

12 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง

50,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

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 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ
80,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมรายได้
นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปดิ
ภาคเรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการส่งเสริมรายได้
นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปดิ
ภาคเรียน

30,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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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 โครงการครอบครัวสร้างสรรค์
แม่ฉันสร้างส่ือ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการครอบครัวสร้างสรรค์
แม่ฉันสร้างส่ือ

30,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

4 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็กและบคุลากรทางการ
ศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
ครูผู้ดูแลเด็กและบคุลากร
ทางการศึกษา

75,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
ร่างกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านร่างกาย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

99,760 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

69,600 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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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 ค่าหนังสือ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่าหนังสือ

46,400 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์
การเรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน

46,400 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

394,400 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา

1,136,800 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

12 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

40,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

13 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.

1,572,480 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

14 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

482,550 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

15 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา
ต่างๆ

100,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

16 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร
ระดับต้น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร
ระดับต้น

10,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

17 โครงการก่อสร้างเสาธงและ
ปาูยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นภู
พระ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างเสาธงและ
ปาูยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นภู
พระ

50,000 ศพด.บา้นภูพระ กองการศึกษา

18 โครงการก่อสร้างอาคารโดยท า
เปน็โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โนนเมือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารโดยท า
เปน็โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บา้นโนนเมือง

60,000 ศพด.บา้นโนน
เมือง

กองการศึกษา

19 โครงการก่อสร้างอาคารโดยท า
เปน็โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สามัคคีธรรม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารโดยท า
เปน็โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สามัคคีธรรม

60,000 ศพด.วัด
สามัคคีธรรม

กองการศึกษา

20 โครงการก่อสร้างอาคารโดยท า
เปน็โดมสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโนนเปรมชัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารโดยท า
เปน็โดมสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโนนเปรมชัย

60,000 ศพด.บา้นโนน
เปรมชัย

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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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.

21 โครงการปรังปรุงลานกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปรังปรุงลานกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพว
นาราม

50,000 ศพด.วัดอัมพว
นาราม

กองการศึกษา

22 อาหารกลางวัน นักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

3,024,000 โรงเรียนในเขต
ต าบลโนนเมือง

กองการศึกษา

23 อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ด้านกิจกรรมการศึกษา/
กิจกรรมกีฬา

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
โรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
ด้านกิจกรรมการศึกษา/
กิจกรรมกีฬา

100,000 โรงเรียนในเขต
ต าบลโนนเมือง

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 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย

บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน

80,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ตาม
พระปณิธานสมเด็จเจ้าฟูาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาวี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ตาม
พระปณิธานสมเด็จเจ้าฟูาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาวี

80,000 ในเขตต าบล
โนนเมือง

ส านักปลัด

3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

4 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่ง
กาย

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

5 เคร่ืองพ่นละอองฝอยก าจัดยุง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
พ่นละอองฝอยก าจัดยุง

120,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

6 อุดหนุนศูนย์ปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
อุดหนุนศูนย์ปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส)

100,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

7 โครงการอุดหนุนพระราชด าริ
สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน
พระราชด าริสาธารณสุข

300,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
กลุ่มอาชีพ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
กลุ่มอาชีพ

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

30,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

22,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
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 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน
50,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ

150,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

3 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง

20,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

20,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

50,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

6 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุ
เคร่ืองแต่งกาย

30,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

7 ค่าตอบแทนวิศวกรรับรองแบบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
วิศวกรรับรองแบบ

200,000 อบต.โนนเมือง กองช่าง

8 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
จ านวน  4 จุด  หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
 จ านวน  4 จุด  หมู่ที่ 5

14,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

9 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 10  
จุด   หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
 ภายในหมู่บา้น  จ านวน 10 
 จุด   หมู่ที่ 9

80,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

10 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
ภายในหมู่บา้น   จ านวน 3 จุด
 หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง
 ภายในหมู่บา้น   จ านวน 3 
จุด หมู่ที่ 10

24,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

11 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น  จ านวน  5 จุด 
 หมู่ที่ 15

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น  จ านวน  5 
จุด  หมู่ที่ 15

24,500 หมู่ที่ 15 กองช่าง

12 โครงการวางทอ่ประปาภายใน
หมู่บา้น  หมู่ที่ 11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการวางทอ่ประปา
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 11

170,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้นนายน้อม 
ศรีกุล ถึง บา้นนายพุท เบยีด
ชัยภูมิ กว้าง 4 เมตร พร้อมลง
ทอ่ 1 จุดขนาด  ๐.40x1.00 
 ม.  จ านวน 10 ทอ่น  หมู่ที่ 15

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น
นายน้อม ศรีกุล ถึง บา้นนาย
พุท เบยีดชัยภูมิ กว้าง 4 เมตร
 พร้อมลงทอ่ 1 จุดขนาด  ๐.
40x1.00  ม.  จ านวน 10 
ทอ่น  หมู่ที่ 15

175,500 หมู่ที่ 15 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้นนายสุวรรณ
 เรืองศรี - บา้นนางค าผอง 
เวียงวิเศษ  ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 หมู่ที่ 14

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น
นายสุวรรณ เรืองศรี - บา้น
นางค าผอง เวียงวิเศษ  ขนาด
กว้าง 5 เมตร หมู่ที่ 14

200,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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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.

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จากหน้าบา้นนาย
ประทาย ชุมแวงวาป ี- หน้า
บา้นนางบดุดี พลเกษม   ขนาด
กว้าง 3 เมตร หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก
หน้าบา้นนายประทาย ชุมแวง
วาป ี- หน้าบา้นนางบดุดี พล
เกษม   ขนาดกว้าง 3 เมตร 
หมู่ที่ 7

200,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 2 สาย 1.
บา้นนายวัฒนา โคตรโสภา-
บา้นนางปาน หย่องเอ่น 2.
บา้นนายภิรมย์ ทองม-ีสามแยก
หอประปา หมู่ที่ 3

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2
 สาย 1.บา้นนายวัฒนา โคตร
โสภา-บา้นนางปาน หย่องเอ่น
 2.บา้นนายภิรมย์ ทองม-ีสาม
แยกหอประปา หมู่ที่ 3

200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบา้นนางแจ่ม
เรียง  บญุประคม  หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บา้นนางแจ่มเรียง  บญุประคม
 หมู่ที่ 6

200,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

18 โครงการขยายไหล่ทางรูปตัววี
เล็ก  ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายไหล่ทางรูปตัววี
เล็ก  ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 4

140,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

19 โครงการเทคอนกรีตขยายไหล่
ทางในชุมชน 2 สาย  1.จาก
หน้าบา้นนายประสงค์ วิชา - 
หน้าบา้นนางพันมณี ลิทรายมูล 
 2.จากหน้าบา้นนายวิลัย นาม
บญุลือ - ส่ีแยกหน้าบา้นนาย
ฤชานนท ์ลีละคร หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการเทคอนกรีตขยาย
ไหล่ทางในชุมชน 2 สาย  1.
จากหน้าบา้นนายประสงค์ 
วิชา - หน้าบา้นนางพันมณี ลิ
ทรายมูล  2.จากหน้าบา้น
นายวิลัย นามบญุลือ - ส่ีแยก
หน้าบา้นนายฤชานนท ์ลีละคร
 หมู่ที่ 1

200,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนาง
ทองด า บญุฤทธ์ิ ขนาดกว้าง 4 
เมตร หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
บา้นนางทองด า บญุฤทธ์ิ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หมู่ที่ 2

62,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

21 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหน้าบา้นนาง
ปราณี รมพันธ์ ขนาดกว้าง 4 
เมตร  และ ๓ เมตร หมู่ที่ ๒

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
บา้นนางปราณี รมพันธ์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  และ ๓ 
เมตร หมู่ที่ ๒

138,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562



31

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 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรโดยการลงหนิคลุก  
หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรโดยการลงหนิคลุก 
 หมู่ที่ 4

60,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

23 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พักเททบัคอนกรีต   
จุดบา้นแม่เกี้ยง สาปติตา ถึง
บา้นพ่อสมควร ทมุซ่ะ   หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พักเททบัคอนกรีต   
จุดบา้นแม่เกี้ยง สาปติตา ถึง
บา้นพ่อสมควร ทมุซ่ะ   หมู่ที่
 5

136,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

24 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พักเททบัคอนกรีต   
จุดศาลาประชาคม บา้นพ่อ
ประสิทธ์ิ ทมุส่ิงห ์ถึงบา้นพ่อ
สง่า หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พักเททบัคอนกรีต   
จุดศาลาประชาคม บา้นพ่อ
ประสิทธ์ิ ทมุส่ิงห ์ถึงบา้นพ่อ
สง่า หมู่ที่ 5

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

25 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พักเททบัคอนกรีต  
หมู่ที่ 13

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พักเททบัคอนกรีต  
หมู่ที่ 13

200,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

26 โครงการลงดินลูกรังพร้อมหนิ
คลุกถนนรอบอ่างน้ ามอ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการลงดินลูกรังพร้อมหนิ
คลุกถนนรอบอ่างน้ ามอ

500,000 อ่างน้ ามอ
ต าบลโนนเมือง

กองช่าง

27 โครงการขยายเขตไฟฟูาถนน
สายโนนชัยศรี - โนนงาม  หมู่ที่
 12

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟูาถนน
สายโนนชัยศรี - โนนงาม  หมู่
ที่ 12

200,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

28 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร โนนผักหวาน - ต้าง
ค า  หมู่ที่ 8

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร โนนผักหวาน - 
ต้างค า  หมู่ที่ 8

100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

29 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
 ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 10

176,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

30 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
 ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 11

30,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

31 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
 ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 9

120,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

พ.ศ. 2563ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562
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3.7 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
12,895,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพคน
พิการในพื้นที่ต าบลโนนเมือง

3,588,400 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ปวุยเอดส์ในพื้นที่ต าบลโนน
เมือง

144,000 อบต.โนนเมือง ส านักปลัด

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญาท้องถ่ิน
4.1 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

75,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

2 โครงการทอดเทยีนพรรษาและ
เข้าวัดปฏิบติัธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการทอดเทยีน
พรรษาและเข้าวัดปฏิบติัธรรม
เฉลิมพระเกียรติ

50,000 อบต.โนนเมือง กองการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 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.

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

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโนนม่วง
 ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา

15,000 โรงเรียนบา้น
โนนม่วง

กองการศึกษา

5 โครงการต้นกล้าพันธ์ุดีวิถีพุทธ อุดหนุนโรงเรียนบา้นโนน
เมืองตามโครงการต้นกล้า
พันธ์ุดีวิถีพุทธ

30,000 โรงเรียนบา้น
โนนเมือง

กองการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

150,000 ม.1 - ม.15 กองการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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