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คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินการ
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  ท้ังนี้แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณา
การการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไปอยางมีประสิทธิ จึงได
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้ึน เพ่ือจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้น
ปงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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สวนที ่ 1
บทนํา
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สวนที่ 1
บทนํา

องคการบริหารสวนตําบลเมืองโนนแดง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหนาท่ีใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และแผนการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 เพ่ือเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการ แกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอน และตอบสนองใหตรงตอความตองการของประชาชน ให
มีความเจริญกาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีหลักในการบริหารจัดการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสราง
ความเขมแข็งในดานการบริหารจัดการ โดยมุงเนนใหภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เขามามีสวนรวมใน
การพัฒนารวมคิดรวมสรางรวมตัดสินใจแกไขปญหาความเดือดรอน เพ่ือใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีไดตรงความตองการ
ของประชาชน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองโนนแดงจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 26  เพ่ือนําแผนงานโครงการจากแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560 - 2562) ท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนท้ังจากขององคการบริหารสวนตําบล หรือหนวยงานอ่ืนๆ
ซึ่งพรอมจะนําไปดําเนินการปฏิบัติไดจริงใหเปนรูปธรรมชัดเจนเพ่ือใหทองถ่ินและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่ง
แผนการดําเนินงานจะแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและการดําเนินงาน
จริง

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงวามี

แผนงาน/โครงการท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ี
2. เพ่ือใหนําแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติไดจริงเปนรูปธรรมชัดเจน
3. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ ประสานงานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ
4. เพ่ือใหแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน
5. เพ่ือใหการควบคุมการดําเนินงาน การติดตามและการประเมินผล มีความสะดวกและคลองตัว

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 26 การจัดทําแผนดําเนินงานใหดําเนินการตาม
ระเบียนนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงานท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

หนายราชการสวนกลาง / สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนฯ

รวบรวมแผนงาน / โครงการ
ท่ีมีงบประมาณสนับสนุน

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

พิจารณาใหความเห็นชอบ

ปดประกาศ / ประชาสัมพันธ

เสนอผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน

นําแผนการดําเนินงานไปปฏบัิติ
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. องคการบริหารสวนตําบล สามารถนําแผนงาน/โครงการพัฒนาตาง ๆ ไปดําเนินการไดจริง

เปนรูปธรรม ในปงบประมาณ ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

2. เกิดการบูรณการ ประสานงานระหวางหนวยงานอ่ืนๆ
3. ผูบริหารทองถ่ิน มีแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
4. การติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณ มีความสะดวกและคลองตัวมากข้ึน



สวนที ่2
บัญชีโครงการ/กจิกรรม



บัญชีสรปุโครงการและงบประมาณ



ยุทธศาสตร / แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
   แผนงานที่ 2 : กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปา แหลงเก็บน้ํา
และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

4 4.26            870,000 3.00 อบต.โนนแดง

   แผนงานที่ 3 : กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพานและรองระบายน้ํา 33 35.11          3,600,000 12.40 อบต.โนนแดง
รวม 37 39.36 4,470,000 15.40

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   แผนงานที่ 2 : สงเสริมสนับสนุนการศึกษา 7 7.45 4,860,100 16.74 อบต.โนนแดง
   แผนงานที่ 3 : สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

3 3.19 550,000 1.89 อบต.โนนแดง

รวม 10 10.64 5,410,100 18.64
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
   แผนงานที่ 1 : พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 2 2.13 120,000 0.41 อบต.โนนแดง
   แผนงานที่ 2 : สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 2 2.13 190,000 0.65 อบต.โนนแดง

รวม 4 4.26 310,000 1.07

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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ยุทธศาสตร / แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
   แผนงานที่ 1 : สงเสริมการจัดสวัสดิการ 4 4.26 15,065,200 51.90 อบต.โนนแดง
   แผนงานที่ 2 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 3 3.19 766,000 2.64 อบต.โนนแดง
   แผนงานที่ 3 : การสรางชุมชนเขมแข็ง 6 6.38 215,000 0.74 อบต.โนนแดง
   แผนงานที่ 4 : สงเสริมและพัฒนากลุมเยาวชน 3 3.19 160,000 0.55 อบต.โนนแดง

รวม 16 17.02 16,206,200 55.84
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   แผนงานที่ 2 : การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 1 1.06 20,000 0.07 อบต.โนนแดง

รวม 1 1.06 20,000 0.07 0
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
   แผนงานที่ 1 : สงเสริมสุขภาพของประชาชนและสรางความรูความเขาใจ
ทางดานสาธารณสุขอนามัย

1 1.06 200,000 0.69 อบต.โนนแดง

   แผนงานที่ 2 : สงเสริมการปองกันโรคติดตอ 1 1.06 70,000 0.24 อบต.โนนแดง
รวม 2 2.13 270,000 0.93

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
    แผนงานที่ 1 : พัฒนาการเมืองและการบริหาร 21 22.34 1,538,680 5.30 อบต.โนนแดง

รวม 21 22.34 1,538,680 5.30
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล
    แผนงานที่ 1 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3 3.19 800,000 2.76 อบต.โนนแดง

รวม 3 3.19 800,000 2.76
รวมทั้งสิ้น 94 100 29,024,980 100.00
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการกอสรางฝายนํ้าลนแบบ
รถยนตว่ิงผานไดลําหวยคอ บาน
โนนธรรม ม.17

เพื่อจายเปนคากอสรางตามโครงการกอสรางฝายนํ้าลนแบบ
รถยนตว่ิงผานไดลําหวยคอ บานโนนธรรม ม.17 (ตามแบบ
อบต.โนนแดงกําหนด)

         300,000 บานโนนธรรม ม.17 สวนโยธา

2 โครงการกอสรางระบบประปาหอ
ถังสูงพรอมอุปกรณครบชุด บาน
โนนแดง ม.1

เพื่อจายเปนคากอสรางตามโครงการกอสรางระบบประปาหอ
ถังสูงพรอมอุปกรณครบชุด บานโนนแดง ม.1 (ตามแบบ อบต.
โนนแดงกําหนด)

         240,000 บานโนนแดง ม.1 สวนโยธา

3 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อผลิต
นํ้าประปาพรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า
บาดาล ขนาด 1.0 แรงมา พรอม
อุปกรณ 1 ชุด บานหหัวหนอง ม.2

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเจาะบอบาดาลเพื่อผลิต
นํ้าประปาพรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.0 แรงมา
พรอมอุปกรณ 1 ชุด บานหหัวหนอง ม.2 (ตามแบบ อบต.โนน
แดง กําหนด)

         100,000 บานหัวหนอง ม.2 สวนโยธา

4 โครงการเจาะบอบาลเพื่อผลิต
นํ้าประปาพรอมยายหอถังสูงติดตั้ง
แหงใหม บานโนนแดง ม.19

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเจาะบอบาลเพื่อผลิต
นํ้าประปาพรอมยายหอถังสูงติดตั้งแหงใหม บานโนนแดง ม.19
(ตามแบบ อบต.โนนแดง กําหนด)

230,000 บานโนนแดง ม.19 สวนโยธา

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 2 : กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบนํ้าประปา แหลงเก็บนํ้า และพัฒนาแหลงนํ้าธรรมชาติ
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานหนองทุม ม.7

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานหนองทุม ม.7 สวนโยธา

2 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานดอนพยอม ม.4

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานดอนพยอม ม.4 สวนโยธา

3 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานมะขามหวาน
ม.11

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 58
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 174 ตารางเมตร

         100,000 บานมะขามหวาน
ม.11

สวนโยธา

4 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานอุดมสินธุ ม.12

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 58
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 174 ตารางเมตร

100,000 บานอุดมสินธุ ม.12 สวนโยธา

5 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบานศรีโพธ์ิทอง ม.15 ถึงแยก
ถนนลูกรัง บานเหลาตามา - บาน
โนนธรรม

เพื่อจายเปนคาซอมแซม โดยการเสริมผิวทางลงหินคลุก ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 106.56 ลูกบาศกเมตร

         100,000 บานศรีโพธ์ิทอง ม.
15

สวนโยธา

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 3 : กอสราง ปรับปรุง รักษาถนน สะพานและรองระบายนํ้า
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

ดําเนินการ
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ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

6 โครงการซอมแซมผิวจราจรถนน
คสล. ภายในหมูบาน บานโนนทอง
 ม.9

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 71
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 284 ตารางเมตร

         100,000 บานโนนทอง ม.9 สวนโยธา

7 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ทางบานโนนสะอาด ม.13 ถึงวัด
บานโนนทอง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานโนนสะอาด ม.
13

สวนโยธา

8 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ทาง บานอุดมสินธุ ม.12 ถึง บาน
มะขามหวาน ม.11

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานอุดมสินธุ ม.12,
 บานมะขามหวาน

ม.11

สวนโยธา

9 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ทาง บานศรีโพธ์ิทอง ม.15 ถึง
บานหนองทุม ม.7

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานศรีโพธ์ิทอง ม.
15, บานหนองทุม

ม.7

สวนโยธา

10 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ทาง บานศาลา ม.18 ถึง บานโนน
ธรรม ม.17

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 69
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 345 ตารางเมตร

         200,000 บานศาลา ม.9,
บานโนนธรรม ม.17

สวนโยธา

11 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ทาง บานอุดมชัย ม.16 ถึง วัดอุดม
ชัยวราราม

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานอุดมชัย ม.16 สวนโยธา

12 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานโคกกุง ม.6

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานโคกกุง ม.6 สวนโยธา
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พ.ศ.2559 พ.ศ 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

13 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานโนนสะอาด ม.
13

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานโนนสะอาด ม.
13

สวนโยธา

14 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานศาลา ม.20

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานศาลา ม.20 สวนโยธา

15 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานหนองแวง ม.3

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 58
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 174 ตารางเมตร

         100,000 บานหนองแวง ม.3 สวนโยธา

16 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานเหลาตามา ม.5

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานเหลาตามา ม.5 สวนโยธา

17 โครงการกอสรางถนน คสล. รอบ
หมูบานดานทิศตะวันตก บานอุดม
ชัย ม.16

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

         100,000 บานอุดมชัย ม.6 สวนโยธา

18 โครงการกอสรางรั้วดานทิศ
ตะวันออกปาสาธารณะโคกหินรอง

เพื่อจายเปนคากอสรางตามโครงการกอสรางรั้วดานทิศ
ตะวันออกปาสาธารณะโคกหินรอง (ตามแบบ อบต.โนนแดง
กําหนด)

         100,000 ที่สาธารณะโคกหิน
รอง

สวนโยธา

19 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตดาน
ทิศเหนือบริเวณองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง

เพื่อจายเปนคากอสรางตามโครงการกอสรางรั้วคอนกรีตดานทิศ
เหนือบริเวณองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง  ระยะทาง 80
เมตร (ตามแบบ อบต.โนนแดง กําหนด)

         100,000 ทิศเหนือ อบต.โนน
แดง

สวนโยธา
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พ.ศ.2559 พ.ศ 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

20 โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ
ถายในบริเวณองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง

เพื่อจายเปนคากอสรางตามโครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ
ถายในบริเวณองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง (ตามแบบ
อบต.โนนแดง กําหนด)

         200,000 อบต.โนนแดง สวนโยธา

21 โครงการขยายไหลทางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานโนนสวาง ม.14

เพื่อจายเปนคาขยายไหลทาง ม.14 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 0.90
เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
117 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 40 ตารางเมตร

         100,000 บานโนนสวาง ม.14 สวนโยธา

22 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สาย
ทางบานนาเจริญ ม.18 ถึงบาน
โนนทอง ม.9

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิวทางลงหิน
คลุก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร
 หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 106.56 ลูกบาศกเมตร

         100,000 บานนาเจริญ ม.18,
 บานโนนทอง ม.9

สวนโยธา

23 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สาย
ทางบานโนนสวาง ม.14 ถึงบาน
โคกกุง ม.6

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิวทางลงหิน
คลุก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร
 หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 106.56 ลูกบาศกเมตร

         100,000 บานโนนสวาง ม.14,
 บานโคกกุง ม.6

สวนโยธา

24 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สาย
ทางบานหัวหนอง ม.2 ถึงเขต
ติดตอบานหัวนาไทย

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิวทางลงหิน
คลุก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร
 หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 106.56 ลูกบาศกเมตร

         100,000 บานหัวหนอง ม.2 สวนโยธา

25 โครงการซอมแซมผิวจรจาจรถนน
คสล. ภายในหมูบาน บานหนอง
แวง ม.3

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 71
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 284 ตารางเมตร

         100,000 บานหนองแวง ม.3 สวนโยธา

26 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน บานดอนพยอม ม.4

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Dia. 0.30 เมตร (มอก.) จํานวน
75 ทอน บอนํ้าเสีย จํานวน 5 บอ

         100,000 บานดอนพยอม ม.4 สวนโยธา

27 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน บานโคกกุง ม.6

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Dia. 0.30 เมตร (มอก.) จํานวน
85 ทอน บอนํ้าเสีย จํานวน 6 บอ

         100,000 บานโคกกุง ม.6 สวนโยธา
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ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

28 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน บานนาเจริญ ม.18

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Dia. 0.40 เมตร (มอก.) จํานวน
75 ทอน บอนํ้าเสีย จํานวน 5 บอ

         100,000 บานนาเจริญ ม.18 สวนโยธา

29 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน บานปากุงหนา ม.10

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Dia. 0.40 เมตร (มอก.) จํานวน
148 ทอน บอนํ้าเสีย จํานวน 10 บอ

         200,000 บานปากุงหนา ม.10 สวนโยธา

30 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน บานมะขามหวาน
ม.11

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Dia. 0.40 เมตร (มอก.) จํานวน
75 ทอน บอนํ้าเสีย จํานวน 5 บอ

         100,000 บานมะขามหวาน
ม.11

สวนโยธา

31 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน บานเหลาตามา ม.5

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Dia. 0.40 เมตร (มอก.) จํานวน
75 ทอน บอนํ้าเสีย จํานวน 5 บอ

         100,000 บานเหลาตามา ม.5 สวนโยธา

32 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน บานศาลา ม.20

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Dia. 0.30 เมตร (มอก.) จํานวน
150 ทอน บอนํ้าเสีย จํานวน 5 บอ

         100,000 บานศาลา ม.20 สวนโยธา

33 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน บานหนองทุม ม.7

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Dia. 0.40 เมตร (มอก.) จํานวน
75 ทอน บอนํ้าเสีย จํานวน 5 บอ

100,000 บานหนองทุม ม.7 สวนโยธา
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 การรวมกิจกรรมมหกรรมการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการรวมกิจกรรมมหกรรมการศึกษา            50,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาความรู
ใหแกบุคลากรผูดูแลเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาความรู
ใหแกบุคลากรผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

           50,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ

3 คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
 7 ศูนย

         510,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ          150,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ

5 โครงการอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนแดงและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด จํานวน 6
ศูนย

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โนนแดง

       1,680,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 2 : สงเสริมสนับสนุนการศึกษา
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ
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ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

ดําเนินการ
6 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)        2,385,100 อบต.โนนแดง สวน

การศึกษาฯ

7 การสงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนน
แดง จํานวน 7 ศูนย

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง
จํานวน 7 ศูนย

           35,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 กิจกรรมวันผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายกิจกรรมวันผูสูงอายุ          100,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม
2 การจัดทําพิธีทางศาสนาและงาน

ประเพณีที่สําคัญของทุกป
เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดทําพิธีทางศาสนาและงานประเพณี
ที่สําคัญของทุกป

         350,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ

3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ของวัดในเขตตําบลโนนแดง

เพื่อจายเปนคาใชจายการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาของวัดใน
เขตตําบลโนนแดง

         100,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 3 : สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของศัตรูพืชและโรคสัตว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของศัตรูพืชและโรคสัตว

           70,000 อบต.โนนแดง สวน
สงเสริม

การเกษตร
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีตําบลโนนแดง
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีตําบลโนนแดง

           50,000 อบต.โนนแดง สวน
สงเสริม

การเกษตร

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 1 : พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม
เกษตรกรภายในตําบล ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนากลุม
เกษตรกรภายในตําบล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

         150,000 อบต.โนนแดง สวน
สงเสริม

การเกษตร
2 การดําเนินงานเพื่อสงเสริม

สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ

เพื่อจายเปนคาการดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

           40,000 อบต.โนนแดง สวน
สงเสริม

การเกษตร
         190,000

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 2 : สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส

เพื่อจายเปนคาใชจายการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส

           40,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม
2 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      12,946,800 อบต.โนนแดง สวน

สวัสดิการ
สังคม

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพคนพิการ        1,958,400 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม
4 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส          120,000 อบต.โนนแดง สวน

สวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 1 : สงเสริมการจัดสวัสดิการ
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
หรือฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพหรือ
ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

         100,000 ตามที่ผูจัดอบรม
กําหนด

สํานักงาน
ปลัด

2 โครงการลดและปองกันอุบัติเหตุ
บนถนนในชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการลดและปองกันอุบัติเหตุบน
ถนนในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต

           80,000 ตําบลโนนแดง สํานักงาน
ปลัด

3 โครงการศูนยกูชีพ กูภัย (EMS)
หรือการบริการจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินตําบลโนนแดง

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยกูชีพ กูภัย (EMS) หรือ
การบริการจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินตําบลโนนแดง

         586,000 อบต.โนนแดง สวน
สาธารณสุ

ขฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 2 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ            20,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

2 โครงการบริหารจัดการที่ดีหรือ
การดําเนินการตามโครงการ 5ส

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการที่ดีหรือการ
ดําเนินการตามโครงการ 5ส

           30,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

3 การฝกอบรมรณรงคในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล

เพื่อจายเปนคาใชจายการฝกอบรมรณรงคในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

           25,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

4 การซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับ
ประชาชนผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสตามโครงการบาน
ทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน

เพื่อจายเปนคาซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสตามโครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน

           80,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม

5 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ
ABC (Area Based
Callaborative Research)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ
ABC (Area Based Callaborative Research)

           20,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม
6 การสงเสริมสนับสนุนงานเศรษฐ

ทรัพยปใหมอําเภอบรบือ
เพื่อจายเปนคาใชจายการสงเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพยป
ใหมอําเภอบรบือ

           40,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 3 : การสรางชุมชนเขมแข็ง
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการศึกษา
ใหแกเด็กและเยาวชน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการศึกษาใหแก
เด็กและเยาวชน

           50,000 อบต.โนนแดง สวน
การศึกษาฯ

2 การสงเสริมกิจกรรมครอบครัว
หรือการพัฒนาคุณภาพกลุมสตรี

เพื่อจายเปนคาใชจายการสงเสริมกิจกรรมครอบครัวหรือการ
พัฒนาคุณภาพกลุมสตรี

           30,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม
3 การสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน การสงเสริมการเพิ่ม
รายไดภายในหมูบาน ตําบล

เพื่อจายเปนคาใชจายการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
 การสงเสริมการเพิ่มรายไดภายในหมูบาน ตําบล

           80,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม

         160,000

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 4 : สงเสริมและพัฒนากลุมเยาวชน
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

20
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
หรือสงเสริมการกําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลภายในหมูบานและตําบล

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคประชาสัมพันธหรือ
สงเสริมการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในหมูบานและตําบล

           20,000 ตําบลโนนแดง สวน
สาธารณสุข

ฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 2 : การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการควบคุมและปองกันโรค
ตางๆ ภายในเขตตําบล

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมและปองกันโรคตางๆ
 ภายในเขตตําบล

         200,000 อบต.โนนแดง สวน
สาธารณสุ

ขฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 1 : สงเสริมสุขภาพของประชาชนและสรางความรูความเขาใจทางดานสาธารณสุขอนามัย
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

ดําเนินการ

22



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 การปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อจายเปนคาใชจายการปองกันโรคพิษสุนัขบา            70,000 อบต.โนนแดง สวน
สงเสริม

การเกษตร

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

   แผนงานที่ 2 : สงเสริมการปองกันโรคติดตอ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

ดําเนินการ
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 การสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน

เพื่อเปนคาใชจายการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

         100,000 ตําบลโนนแดง สํานักงาน
ปลัด

2 การสํารวจรังวัดแนวเขตที่
สาธารณะประโยชนและคา
ดําเนินคดี

เพื่อเปนคาใชจายการสํารวจรังวัดแนวเขตที่สาธารณะประโยชน
และคาดําเนินคดี

           50,000 ตําบลโนนแดง สํานักงาน
ปลัด

3 คาจัดซอเกาอ้ีทํางาน ระดับ 3-6 เพื่อจายเปนคาจัดซอเกาอ้ีทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 2 ตัวๆ ละ
 4,500 บาท

            9,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

4 คาจัดซอเกาอ้ีทํางาน ระดับ 5-7 เพื่อจายเปนคาจัดซอเกาอ้ีทํางาน ระดับ 5-7 จํานวน 1 ตัวๆละ
5,000 บาท

            5,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

5 คาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก (มอก.)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก (มอก.)
จํานวน 2 ตูๆละ 6,000 บาท

           12,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

6 คาจัดซื้อรถยนตสวนกลาง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตสวนกลาง คุณลักษณะพอสังเขป
ดังน้ี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแคบ เปนกระบะสําเร็จรูปหองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิล
แคบ 4 ประตู

         787,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

    แผนงานที่ 1 : พัฒนาการเมืองและการบริหาร
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

ดําเนินการ

24



ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

7 คาจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง            30,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

8 คาจัดซื้อเกาอ้ีน่ังพลาสติก (มอก.) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีน่ังพลาสติก (มอก.) จํานวน 320 ตัวๆ
 ละ 250 บาท

           80,000 อบต.โนนแดง สํานักงาน
ปลัด

9 การจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี          250,000 อบต.โนนแดง กองคลัง
10 คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช

กระดาษธรรมดา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท

           18,000 อบต.โนนแดง กองคลัง

11 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนผนัง 24,000 บีทียู

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง 24,000
บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท

           56,000 อบต.โนนแดง กองคลัง

12 คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด
 2 บาน (มอก.)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.)
จํานวน 5 ตูๆ ละ 6,000 บาท

           30,000 อบต.โนนแดง กองคลัง

13 คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 2
บาน แบบมาตรฐาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน แบบมาตรฐาน
 จํานวน 2 ตูๆ ละ 6,000 บาท

           12,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม
14 คาจัดซื้อโตะและเกาอ้ีทํางาน

ระดับ 2-5
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะและเกาอ้ีทํางาน ระดับ 2-5 จํานวน 1
 ชุด

            6,000 อบต.โนนแดง สวน
สวัสดิการ

สังคม
15 คาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น-นํ้ารอน

ระบบถังควํ่า 2 หัวกอก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น-นํ้ารอน ระบบถังควํ่า 2
หัวกอก จํานวน 1 เครื่อง

            4,690 อบต.โนนแดง สวนโยธา

16 คาจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง             1,890 อบต.โนนแดง สวนโยธา
17 คาจัดซื้อปมลมชนิดเสียงเงียบ

(พรอมอุปกรณเสริมครบชุด)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมลมชนิดเสียงเงียบ (พรอมอุปกรณเสริม
ครบชุด) จํานวน 1 เครื่อง

           10,000 อบต.โนนแดง สวนโยธา
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พ.ศ.2559 พ.ศ 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

18 คาจัดซื้อเครื่องสวานไฟฟาสําหรับ
เจาะเหล็กไม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสวานไฟฟาสําหรับเจาะเหล็กไม
จํานวน 1 เครื่อง

            5,300 อบต.โนนแดง สวนโยธา

19 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณครบชุด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

           44,000 อบต.โนนแดง สวนโยธา

20 คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

           15,800 อบต.โนนแดง สวนโยธา

21 คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 2
บาน แบบมาตรฐาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน แบบมาตรฐาน
 จํานวน 2 ตูๆ ละ 6,000 บาท

           12,000 อบต.โนนแดง สวน
สงเสริม

การเกษตร
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.
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.

มี.ค
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ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 การฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสมาชิกสภา อบต.หรือ
พนักงาน เจาหนาที่ อบต.โนนแดงๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ
สมาชิกสภา อบต.หรือพนักงาน เจาหนาที่ อบต.โนนแดงๆ

         100,000 สถานที่ตามผูจัด
อบรมกําหนด

สํานักงาน
ปลัด

2 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของพนักงานเจาหนาที่และ
สมาชิก อบต. หนวยงานตางๆ
ตําบลโนนแดง

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของพนักงานเจาหนาที่และสมาชิก อบต. หนวยงานตางๆ
นําตบลโนนแดง

         400,000 สถานที่ตามผูจัด
อบรมกําหนด

สํานักงาน
ปลัด

3 โครงการปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซม หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซม หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง (ตามแบบ อบต.โนนแดง
กําหนด)

         300,000 อบต.โนนแดง สวนโยธา

พ.ศ.2559 พ.ศ 2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

    แผนงานที่ 1 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

ดําเนินการ
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