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-สำเนาคู่ฉบับ- 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

.............................................................................. 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ให้มี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มีมติ

เห็นชอบและได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ประกาศใช้เป็น

แผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 (2) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถนำแผนไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การ

บริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสามารถ

ขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หมู่ที่  11 ตำบลโนน

สมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-267-036 

 จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ประกาศ ณ วันที่           เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

    

      (นางสาวกฤติญา  โสภากุลยศ) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  

                                             ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 
           

 

 



คำนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำแผนดำเนินการ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ

นั้นขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงาน

กับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึง

ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขี ้น เพื ่อจะทำให้การติดตาม

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ดำเนินการ 

 ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 

จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ทำให้

เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของ

แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนด้วย 

 การจัดทำแผนดำเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กปรครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ

ดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการ

ดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ  

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้

ความเห็นชอบ 

 5. เมื ่อผู ้บริหารท้องถิ ่นให้ความเห้นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนก าร

ดำเนินงาน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความ

ยุ่งยากซ้ำซ้อนของงาน ตามแผนที่ได้วางไว้ 

 2. เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3. เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

 4. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามมแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การบริการทางสังคม การ

ประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 

 6. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและป

ประชาชน 

 7. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้ ตามแผนการบริหาร

ที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราขการ 

 2. มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

 3. ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง 

 5. เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 6. เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 

 7. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ

จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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แผนผังการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ออองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน แหน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ

เห็นชอบ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 



 

 

บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ 

แผนดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

โนนมบูรณ์ ม.1 จาก

โรงเรียนบ้านหนองขาม

ไปนาพ่อบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 จาก

โรงเรียนบ้านหนองขาม

ไปนาพ่อบรม ปริมาณ

งาน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 

140 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ผิว คสล.

ไม่น้อยกว่า 490.00 

ตารางเมตร 

300,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล. บ้านหนองขาม หมู่

ที่ 2 จากบ้านพ่อนิยม ไป

โบสถ์ครสิเตียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

รางระบายนำ้ คสล. 

ปริมาณงานกว้าง 

0.30x0.30 เมตร หนา 

0.10 เมตร ยาว 100.00 

เมตร 

250,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             
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ลำดับ

ที ่

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 

3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 

ถนน คสล. ช่วงที่ 1 จุด

บ้านนายประยงค์ สมอนา

ปริมาณงานกว้าง 2.50 

เมตร ยาว 26.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 

65.00 ตารางเมตร 

ช่วงที่ 2 บ้านนางเขียว 

บ้านนางศูนย์ ปริมาณงาน

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

78.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่

น้อยกว่า 234.00 ตาราง

เมตร ช่วงที่ 3 จาก คสสล. 

เดิม ไปคอสะพาน ปริมาณ

งานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

10.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 

เมตร หรือพื้นผิว คสล.

ไน้อยกว่า 50.00 ตาราง

เมตร 

200,000  หมู่ที ่3 กองช่าง             
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ลำดับ

ที ่

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน

หนองกระหนวน หมู่ที 4 

จากดอนปู่ตาไปนาพ่อ

แหล ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่ 4 จาก

ดอนปู่ตา ไปยังนาพ่อ

แหล่ ปริมาณกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 107.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 

428.00 ตารางเมตร 

250,000  หมู่ที่ 4 

 

 

กองช่าง             

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล. บ้านหนองผักตบ 

หมู่ที่ 5 จากศาลา

ประชาคม ไปบ้านขาม

เปี้ย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

รางระบายนำ้ ขนาดกว้าง 

030x0.30 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร  

250,000 หมู่ที่ 5              

6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านแม่

คำไปยังถนนภายใน

หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

รางระบายนำ้ ขนาดกว้าง 

0.30x0.30 เมตร ยาวข้าง

ละ 60.00 เมตร ยาวรวม 

120.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

300,000 หมู่ที่ 6              
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ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล.บา้นศรสีำราญ หมู่ที่ 

7 จากบ้านนายวัชรินทร์

ไปยังถนนมิตรภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

รางระบายนำ้ คสล. 

ขนาดกว้าง 0.30x0.30 

เมตร ยาว 80.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

200,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน

โนนทัน หมู่ที่ 8 จากวัด

ไปห้วยเตย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 

ถนน คสล. ปรมิาณงาน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ 0.50 

เมตร  

300,000 หมู่ที่ 8              

9 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 

จากกลางบ้านไปยังถนน

มิตรภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

รางระบายนำ้ ขนาดกว้าง 

0.30x0.30 เมตร ยาว 

50.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

200,000 หมู่ที่ 9              
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ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 10 

จากคุ้มที่ 10 ไปยังคุ้มที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน 

คสล. ปริมาณกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 126.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนผิว 

คสล. ไม่น้อยกว่า 504.00 

ตารางเมตร  

300,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 11 

จากคุ้มที่ 12 ไปยังคุ้มท่ี 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

ถนน คสล. ปรมิาณงาน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

126.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นผิวไม่น้อย

กว่า 504.00 ตารางเมตร 

300,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

12 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล.บา้นหนองขาม หมู่ที่ 

12 จากบ้านพ่อเสริม ไป

ยังบ้านนางลำปาง สุข

น้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

รางระบายนำ้ คสล. 

ขนาดกว้าง 0.30x0.30 

เมตร ยาว 100.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

  

250,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             
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ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ก่อสร้างเสาธง หมู่ 11 

บริเวณสำนักงาน อบต.

หลังใหม ่

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

เสาธง ปริมาณงาน  

- ฐานกว้าง 5.7 เมตร 

 - ยาว 5.7 เมตร 

 - สูง 12.35 เมตร 

100,000 ที่ทำการ 

อบต. 

กองช่าง             

 รวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

  1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการประเพณีทอด

เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเข้าร่วมกิจกรรมแห่

เทียนเข้าพรรษา  

20,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

2 โครงการประเพณีวัน

สงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

งานวันสงกรานต ์

40,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

3 โครงการลอยกระทง 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการวันลอยกระทง 

50,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

4 โครงการสุขกาย สุขใจ ผู้

สูงวัย ใกล้ธรรมะ 

เพื่อใช้จ่ายในโครงการ 

เช่น ค่าอาหาร ค่า

วิทยากร  

50,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 

เครื่องเสยีง อื่นๆที่จำเป็น 

50,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

 รวมทั้งสิ้น 210,000 บาท 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

  3.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการศึกษาเพื่อ

ต่อต้านยาเสพตดิในเด็ก

นักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการ เช่น ค่าตกแต่ง

สถานท่ี  ค่าใบ

ประกาศนียบตัร 

30,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

2 โครงการแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัสถานท่ี 

ค่าวิทยากร 

10,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพระยะสั้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม

โครงการ เช่น ค่าวัสดุ 

สิ่งพิมพ์  

20,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

4 โครงการสงเคราะหผ์ู้

ยากไรผู้้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

เช่น ค่าอาหาร ค่า

วิทยากร 

20,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

5 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้

สตรีและครอบครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

เช่น ค่าสมมนาคุณ ค่า

วิทยกร  

50,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

6 โครงการออกพ้ืนท่ีตรวจ

เยียมคนพิการในตำบล

โนนสมบรูณ ์

เพื่อจ่ายตรวจเยี่ยม คน

พิการ 

5,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

 รวมทั้งสิ้น 135,000 บาท 
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  3.2 แผนงานงบกลาง 

  

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า

สงเคราะห์ผูสู้งอายุ ตั้งแต่ 

60 ปีข้ึนไป 

11,560,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์

ผู้พิการ 

6,900,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์

ผู้ป่วยเอดส ์

150,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

 รวมทั้งสิ้น 18,610,000 บาท 
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3.3 แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร

เสรมิ (นม) สำหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 

แห่ง 

1,897,659 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

2 โครงการอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรยีน สังกัด 

โรงเรียน สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร

กลางวัน เด็ก ป.1-ป.6  

2,016,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

 รวมทั้งสิ้น 3,913,659 บาท 
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  3.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

  

   

   

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการควบคมุและ

ป้องกันไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่า นำยา

สารเคมีกำจดัยุง ค่า

ทรายอะเบท อ่ืนท่ีจำเป็น 

100,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคฉดี ยา

อื่นๆที่จำเป็น 

70,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

3 โครงการตามพระราชดำร ิ เพื่ออุดหนุนโครงการตาม

พระราชดำร ิ

240,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

 รวมทั้งสิ้น 410,000 บาท 
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  4. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา 

  4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

 

   

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการจดัการแข่งขัน

กีฬาต่อต้านยาเสพตดิ

ตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่า

ป้าย อ่ืนๆที่จำเป็น 

50,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

2 โครงการส่งเสริมนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

เช่น ค่าป้าย ค่ากรรมการ 

20,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

3 โครงการจดัการแข่งขันสี

ภายใน ศพด.นิคมโนน

สมบูรณ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า ป้าย

โครงการ ค่ากรรมการ 

อื่นที่จำเป็น 

20,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

กอง

การศึกษา 
            

 รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท 
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 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

     

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการส่งเสริมแหล่ง

เรียนรูต้ามหลักปรญัชา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม

สถานท่ี ค่าป้ายโครงการ

อื่นๆที่จำเป็น 

20,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั         

 

 

    

2 โครงการปลุกต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติ รวมใจไทย 

ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการ เช่น ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค่าป้าย

โครงการ 

30,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

 รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ          

  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการประชาสมัพันธ์/

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

เพื่อจัดทำป้าย

ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

30,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

2 โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเลือกตั้ง 

800,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้

สร้างความผูกผันในองค์กร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

มนการอบรมค่าวัสดุ 

เครื่องเขียน 

5,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

4 โครงการสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชน 

เพื่อจ่ายในการ

ดำเนินการจ้างเหมา

หน่วยงานของรัฐ 

20,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

กฎหมายและระเบียบการปฏิบัติ

หน้าที่สำหรับผู้บริหาร สมาชกิสภา

ท้องถิ่น พนักงานสว่นตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม

ด้านกฎหมาย 

50,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

6 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ

จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดทำประชาคม  

30,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

17 



 

  

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย

เอกสาร ค่าเข้าเล่ม

หนังสือ ค่าจ้างเหมา

บุคคลภายนอก อ่ืนๆ 

250,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

8 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้

งานได้ปกต ิ

100,000 ตำบลโนน

สมบูรณ ์

สำนักปลดั             

9 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายค่า กระดาษ 

ดินสอ ปากกา อ่ืนๆที่

จำเป็น 

150,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่า จดัซื้อ 

ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟ 

50,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

11 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่า จดัซื้อ ผง

ซักฝอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น 

50,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

12 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า จดัซื้อ คีม 

ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทิน

เนอร ์

50,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

13 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

ไขเควง ประแจ แมแ่รง 

อื่นๆที่จำเป็น 

 

50,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             
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ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

แก๊สหุงต้ม น้ำมัน

เชื้อเพลิง อ่ืนๆที่จำเป็น 

100,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

15 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ ขา

ตั้งกล้อง เลนสซ์ูม 

20,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

16 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล สาย

เคเบิล 

50,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

17 วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่า จดัซื้อ 

บันไดอลมูิเนียม 

เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

18 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน

สำนักงาน  

200,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

19 ค่าน้ำประปา  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา 

ในสำนักงาน 

5,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

20 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ

โทรศัพท์  

10,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

21 ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ

ไปรษณีย์ ธนาณตั ิ

1,500 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

22 ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสาร

และโทรคมนาคม 

90,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

18 



  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา

อินเตอร์เนต็ 

8,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

 รวมทั้งสิ้น 2,129,500 บาท 
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 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  

 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ ไข

ควง ประแจ แม่แรง อื่นๆ

ที่จำเป็น 

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ น้ำมัน

เชื้อเพลิง น้ำมันดีเชล 

อื่นๆที่จำเป็น 

25,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

3 วัสดุเครื่องดับเพลิง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

วาล์ว น้ำดับเพลิง ท่อส่ง

น้ำ สายดับเพลิง 

15,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

4 วัสดุจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

สัญญาณไฟกระพริบ 

กรวยจราจร  

20,000 ที่ทำการ 

อบต. 

สำนักปลดั             

 รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท 
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 6.3 แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นจดัซื้อ 

กระดาษ ปากกา ดินสอ 

อื่นๆที่จำเป็น  

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กอง

การศึกษา 
            

2 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล สาย

เคเบิล 

15,000 ที่ทำการ 

อบต. 

กอง

การศึกษา 
            

3 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า จดัซื้อ 

ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟ 

20,000 ที่ทำการ 

อบต. 

กอง

การศึกษา 
            

4 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า 

ศพด. 

65,000 ศพด. กอง

การศึกษา 
            

5 ค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา 

ให้แก่ ศพด. 

10,000 ศพด. กอง

การศึกษา 
            

 รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท 
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 6.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นจดัซื้อ 

กระดาษ ปากกา ดินสอ 

อื่นๆที่จำเป็น  

 

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

2 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

เคียว จอบ จานพรวน  

อื่นๆที่จำเป็น 

20,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ ขา

ตั้งกล้อง เลนสซ์ูม 

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

4 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ เสื้อ 

กางเกง ถุงเท้า เสื้อชูชีพ 

อื่นๆที่จำเป็น 

 

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

5 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล สาย

เคเบิล 

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

 

            

 รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท 
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 6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 

ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย

เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 

ค่าจ้างเหมา

บุคคลภายนอก อ่ืนๆที่

จำเป็น 

270,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กองช่าง             

2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า

บำรุงรักษาทรัพยส์ินให้

สามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ

100,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กองช่าง             

3 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นจดัซื้อ 

กระดาษ ปากกา ดินสอ 

อื่นๆที่จำเป็น  

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กองช่าง             

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่า จดัซื้อ 

ฟิวส์ สายไฟฟ้า 

หลอดไฟ 

100,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กองช่าง             

5 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

ไม้ คีม ชะแลง อ่ืนๆที่

จำเป็น 

100,000 ที่ทำการ 

อบต. 

กองช่าง             
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ลำดับ

ที ่

 

 

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ดำเนินการ 

หน่วย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 วัวดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ 

น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดี

เชล อื่นๆที่จำเป็น 

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กองช่าง             

7 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

สายเคเบิล 

30,000 ที่ทำการ 

อบต. 

 

กองช่าง             

 รวมทั้งสิ้น 660,000 บาท 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและ

งบประมาณ 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวน

โครงการที่

ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ % 

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ % 

ของงบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

13 

 

19.40 

 

3,200,000 

 

10.75 

 

กองช่าง 

รวม 13 19.40 3,200,000 10.75  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

5 

 

7.46 

 

210,000 

 

0.71 

 
สำนักปลัด/กองการศึกษา 

รวม 5 7.46 210,000 0.71  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

3.3 แผนงานงบกลาง 

3.4 แผนงานการศึกษา 

 

6 

3 

3 

3 

  

135,000 

410,000 

18,610,000 

3,913,659 

 

0.45 

1.38 

62.54 

13.15 

 
สำนักปลดั 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

รวม 18  23,068,659 77.52  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

2 

  

70,000 

 

0.24 

 

กองการศึกษา 

รวม 2  70,000 0.24  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

 

2 

  

50,000 

 

0.17 

 

สำนักปลดั 
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รวม 2  50,000 0.17  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศสาตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบ

มีส่วนร่วมและบูรณาการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

6.3 แผนงานการศึกษา 

6.4 แผนงานสาธารณสุข 

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

6 

4 

5 

5 

7 

  

 

2,129,500 

90,000 

140,000 

140,000 

660,000 

 

 

7.15 

0.30 

0.47 

0.47 

22.18 

 

 

สำนักปลัด 

สำนักปลัด 

กองการศึกษา 

กองสาธารณสุข 

กองช่าง 

รวม 27  3,159,500 10.62  

รวมทั้งสิ้น 67  29,758,159 100.00  
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