
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
           ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
           ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 13 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
           ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านโนน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.บ้านโนน  ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านโนน 
    " พัฒนาการคมนาคม ชุมชนปลอดโรค ส่งเสริมอาชีพ ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นเรา " 

ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านโนน 
    1. การพัฒนาชุมชนด้านการคมนาคมมีความสะดวก 
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
    3. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
    4. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
    5. ด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น 
    7. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
    8. จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพอต่อความต้องการของประชาชน 
    9. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    10.ส่งเสริมด้านศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
    11. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน 



           พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของอบต.บ้านโนนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ง. การวางแผน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน   ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)       
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม   
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  ต่อไป 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

32 2,025,000.00 42 2,071,500.00 127 22,687,622.00 127 22,782,872.00 126 18,535,672.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมืองและชมุชนให้น่าอยู่ 32 4,673,600.00 42 6,152,800.00 236 58,928,501.00 257 61,811,001.00 243 59,775,211.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 6 310,000.00 10 2,480,000.00 26 4,157,750.00 25 3,610,000.00 25 3,610,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 4,550,000.00 11 6,940,000.00 26 15,800,000.00 28 19,500,000.00 28 19,500,000.00 

รวม 77 11,558,600.00 105 17,644,300.00 415 101,573,873.00 437 107,703,873.00 422 101,420,883.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บ้านโนน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ  จ านวน 124 โครงการ  งบประมาณ 
27,483,717 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้  ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 83 23,365,67.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 34 3,963,040.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 3 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 105,000.00 

รวม 124 27,483,717.00 
 

   
 



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ  อบต.บ้านโนน  มีดงันี ้
  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการเพิ่มศัยภาพในการ
ปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้น า
ชุมชน พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้น า
ชุมชน พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

30,000.00 ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการและ
แผนงาน, ส านักนโยบายและ
แผน 

เพื่อให้ผู้บริหารสามาชิก พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างได้ปฏิบัติงานยึด
หลักนิติธรรม คุณธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้น า
ชุมชน พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การ
เตรียมการและ การจัดท าแผนที่
แม่บท (ต่อเนื่อง) 

220,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อให้จัดเก็บภาษีในระบบ LTAX 
3000 ของ อบต.บ้านโนน 

หมู่ที่ 1 - 9 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน 20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

ม.1-ม.9 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต าบล
บ้านโนนพัฒนาท้องถ่ิน ต าบลบ้าน
โนน 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

หมู่ที่ 1-9 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
ส าหรับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี อบต.บ้าน
โนน 

13,331.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ช าระภาษี 

กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน
และ สมาชิกสภาท้องถ่ินของ อบต.
บ้านโนน 

272,825.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้อง ถ่ินและสมาชิกท้องถ่ิน
ของ อบต.บ้านโนน 

อบต.บ้านโนน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
หลัก ของชาติ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความ
จงรัก ภักดี การปกป้องและเทิดทูน
สถาบัน 

หมู่ที่ 1-9 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
เพื่อให้ เกิดความรักความสามัคคีใน
ชุมชน 

อบต.บ้านโนน 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่
ท าการ อบต.บ้านโนน 

84,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดูแลรักษาความสงบภายใน อบต. 
บ้านโนน 

อบต.บ้านโนน 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้ จังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอซ าสูง 
งานรัฐพิธี 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงาน 
ประเพณีและรัฐพิธีต่างๆ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 
 
 

อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น โครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาด 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดภารกิจ 
ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 



14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านโนน 

147,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน 
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านแห้ว 

269,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน 
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์ 
พัฒนาเด็กบ้านโนน 

1,016,566.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ 
ทุกคน 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์ 
พัฒนาเด็กบ้านแห้ว 

1,016,566.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ 
ทุกคน 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านโนน 

1,016,566.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ 
ทุกคน 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านแห้ว 

1,016,566.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการ
ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาของเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ 
ทุกคน 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ บ้าน
โคกใหม่(นายม) 

1,016,566.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการ
ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาของเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ 
ทุกคน 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ บ้าน
โคกใหม่นายม(สาขาดงซ า) 

1,016,566.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ 
ทุกคน 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
ยากจน ยากไร้ ด้วยโอกาส ในสังกัด
ศพด.อบต.บ้านโนน 

99,600.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของ
เด็ก 

นักเรียนใน ศพด.ทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
เรียน 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมซักซ้อมท า
ความเข้า เด็กเล็กก่อนเข้าเรียน ศพด. 

เด็กและผู้ปกครองเด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนน และบ้านแห้ว 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 10,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้
แสดง ออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันเด็ก 

จ านวน 200 คน 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 
 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนตาม
โครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ของโรงเรียน 

779,448.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหาร กลางวันครบทุก
คนทุกวัน 



26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแห้วตาม
โครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ของโรงเรียน 

556,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหาร กลางวันครบทุก
คนทุกวัน 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม
ตามโครง การอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน 

377,580.0 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหาร กลางวันครบทุก
คนทุกวัน 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม
(สาขาดงซ า) ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนฯ 

108,080.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหาร กลางวันครบทุก
คนทุกวัน 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของ ศพด.
บ้านโนน 

12,900.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
เครื่องแบบ นักเรียนของ ศพด.บ้าน
โนน 

9,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน ของ ศพด.บ้านโนน 

6,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
หนังสือเรียน ของ ศพด.บ้านโนน 

6,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของ ศพด.
บ้านแห้ว 

23,650.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
เครื่องแบบ นักเรียนของ ศพด.บ้าน
แห้ว 

16,500.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน ของ ศพด.บ้าน
แห้ว 

11,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
หนังสือเรียน ของ ศพด.บ้านแห้ว 

11,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการ สอน(รายหัว)ของ 
ศพด.บ้านโนน 

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 



38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
เครื่องเล่นพัฒนา การค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) ของ ศพด.บ้านโนน 

21,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการ สอน(รายหัว)ของ 
ศพด.บ้านแห้ว 

33,500.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษาในการจัดซื้อ
เครื่องเล่นพัฒนา การค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) ของ ศพด.บ้านแห้ว 

60,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฟันสวยด้วยมือหนูของ 
ศพด. สังกัด อบต.บ้านโนน 

15,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมี 
ความรู้ความเข้าใจในการแปรงฟันที่
ถูกวิธี 

ศพด.บ้านโนน 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ห่วงใย
ผู้สูง อายุ ของ อบต.บ้านโนน 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพ อย่างต่อเนื่อง 

ผู้สูงอายุต าบล บ้านโนน 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี บุญบั้งไฟ 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
บุญบั้งไฟ 

ต าบลบ้านโนน 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี เข้าพรรษา - ออกพรรษา 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี ของไทยและท้องถ่ิน 

ประชาชน 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด อบต. บ้านโนน 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนสนใจเล่นกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวยา
เสพติด 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลบ้านโนน 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สัมพันธ์ 

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์และเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก 

ศพด.บ้านโนน ศพด.บ้าน
แห้ว 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนปกครองอ าเภอซ าสูงตาม
โครงการ แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจ
ของดีอ าเภอ ซ าสูง 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ของดีอ าเภอซ าสูงให้ได้
มาตรฐานคุณภาพ 

อ าเภอซ าสูง 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

38,280.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการ
ระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 

หมู่ที่ 1-9 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรค
เอดส์ใน วัยรุ่น 

19,475.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การเกิดโรคเอดส์ในวัยรุ่น 

หมู่ที่ 1-9 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการลูกรักฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน 
หมู่ที่ 1 

6,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนในทารก
แรกเกิด เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค
เกลือไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

อสม. หญิงต้ังครรภ์ 
แม่บ้านในหมู่บ้าน 



90 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ที่ 1 

6,500.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่อง
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

จ านวน 30 คน 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการออกก าลังกายอย่างสมวัย 
บ้านโนน หมู่ที่ 1 

7,500.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และ
สภาพร่างกาย 

ประชาชนที่มีความสนใจ
ในการออกก าลังกาย 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 2 

8,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนในเด็กเล็ก จ านวน 50 คน 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงกาปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมู่ที่ 2 

8,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กมีโภชนาการที่สมบูรณ์และ
ครบถ้วน 

จ านวน 60 คน 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสวนสมุนไพรในชุมชน หมู่ที่ 
2 

4,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้จักสมุนไพรเยอะข้ึนและ
เห็นคุณค่าสมุนไพรมากข้ึน 

จ านวน 100 คน 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้าน
สวยงาม หมู่ที่ 3 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของ
ตนเอง 

จ านวน 158 หลังคาเรือน 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจสร้าง
เด็กไทยปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ที่ 
3 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนในทารถ
แรกเกิด 

จ านวน 158 หลังคาเรือน 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการออกก าลังกายอย่างสมวัย 
ห่างไกล ยาเสพติด หมู่ที่ 3 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และ
สภาพร่างกาย 

จ านวน 158 หลังคาเรือน 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการควบคุม ไม่ขาดไอโอดีน หมู่
ที่ 4 

4,500.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนให้
ประชาชนได้รับบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน 

แม่บ้านทุกคนในหมู่บ้าน
ทุกคน 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน
และวัด หมู่ที่ 4 

7,500.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพดี 
ห่วงไกลจากโรค 

ประชาชนทุกครวัเรือนใน
หมู่บ้าน 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการออกก าลังกาย บ้านกุดทิง 
หมู่ที่ 4 

8,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และ
สภาพร่างกาย 

ประชาชนที่มีความสนใจ
ในการออกก าลังกาย 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้าน
สวยงาม หมู่ที่ 5 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของ
ตนเอง 

จ านวน 137 หลังคาเรือน 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจสร้าง
เด็กไทยปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ที่ 
5 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนในทารถ
แรกเกิด 

จ านวน 137 หลังคาเรือน 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 
 

โครงการออกก าลังกายอย่างสมวัย 
ห่างไกลยาเสพติด บ้านนายม หมู่ที่ 5 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และ
สภาพร่างกาย 

จ านวน 137 หลังคาเรือน 



65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้าน
สวยงาม หมู่ที่ 6 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของ
ตนเอง 

จ านวน 109 หลังคาเรือน 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจสร้าง
เด็กไทยปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ที่ 
6 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนในทารถ
แรกเกิด 

จ านวน 109 หลังคาเรือน 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการออกก าลังกายอย่างสมวัย 
ห่างไกลยาเสพติด บ้านนายม หมู่ที่ 6 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และ
สภาพร่างกาย 

จ านวน 109 หลังคาเรือน 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้าน
สวยงาม หมู่ที่ 7 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของ
ตนเอง 

จ านวน 90 หลังคาเรือน 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจสร้าง
เด็กไทยปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ที่ 
7 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนในทารถ
แรกเกิด 

จ านวน 90 หลังคาเรือน 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการออกก าลังกายอย่างสมวัย 
ห่างไกลยาเสพติด บ้านนายม หมู่ที่ 7 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และ
สภาพร่างกาย 

จ านวน 90 หลังคาเรือน 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์
การใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีน บ้านแห้ว หมู่ที่ 8 

7,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีเกลือ
ไอโอดีนไว้บริโภคในครัวเรือน 

อสม. และประชาชน 
จ านวน 50 คน 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 
หมู่ที่ 8 

7,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการที่สมวัย
ทั้งด้วนร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม 

ประชาชนบ้านแห้วค า 
หมู่ที่ 9 จ านวน 50 คน 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 8 

6,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดความชุกลูกน้ ายุงลาย บ้านแห้วค า ม.8ทุก
หลังคาเรือน วัด โรงเรียน
บ้านแห้ว 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์
การใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีน บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 

7000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีเกลือ
ไอโอดีนไว้บริโภคในครัวเรือน 

อสม. และประชาชน 
จ านวน 50 คน 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 
หมู่ที่ 9 

7,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการที่สมวัย
ทั้งด้วนร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม 

ประชาชนบ้านแห้วค า 
หมู่ที่ 9 จ านวน 50 คน 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 9 

6,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดความชุกลูกน้ ายุงลาย บ้านแห้ว ม.9 ทุกหลังคา
เรือน วัด โรงเรียนบ้าน
แห้ว 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ 
อบต. บ้านโนน 

657,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ 
อบต. บ้านโนน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กู้ชีพต าบลบ้านโนน 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เป็นการส่งเสริมให้ความรู้การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคมและครอบครัว 

กลุ่มผู้สูงอยุ คนพิการ    
ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเสี่ยง 

79. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการแก้ไขเหตุสาธารณภัยหรือ
กรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

390,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย หมู่ 1-9 



80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุที่มีสิทธิ์
ได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ อบต.บ้านโนน 
 

7,855,200.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกัน
รายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
บ้านโนน 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ ต าบล
บ้านโนน 

81. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์
ได้รับเงิน พิการหรือทุพพลภาพ 

4,608,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกัน
รายได้ ให้แก่คนพิการฯในพื้นที่ต าบล
บ้านโนน 

คนพิการหรือทุพพลภาพ 
ในพื้นที่ต าบลบ้านโนน 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพใน ระดับพื้นที่ อบต.บ้านโนน 
(สปสช.) 

105,912.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ใน ระดับพื้นที่ อบต.บ้านโนน 
(สปสช.) 

กองทุนระบบ สปสช. 

83. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาท
ของผู้น า ชุมชนในการประณี
ประนอมและระงับข้อพิพาท ในพื้นที่
ต าบลบ้านโนน 

40,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทใน
การ ไกล่เกลี่ย ประนอมและระงับข้อ
พิพาทใน ท้องถ่ินเพื่อลดปริมาณคดี
เล็กๆน้อยๆลง 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
50 คน 

84. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ 

หมู่ที่ 1-9 

85. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพ้ืนที่
ต าบล บ้านโนน รวมใจภักด์ิ เฉลิม
พระเกียรติฯ 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะในพื้นที่
ต าบล บ้านโนน 

พื้นที่สาธารณะ 
ประโยชน ์

86. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสนอพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
ฯ เพื่อด าเนินการสนับสนุนงานใน
กิจกรรม ต่างๆ 

พื้นที่ต าบลบ้านโนน 

87. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะชุมชน ต าบล
บ้านโนน 

90,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการก าจัดขยะ
และ ลดปริมาณขยะภายในชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

88. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการท ารั้วและป้าย ศพด. รอบ
อาคาร ศพด.บ้านโนน 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปนอก 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านโนน 

89. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบบ้าน 
หมู่ที่1 

297,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้ 
สะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 121ม. 
หนา 0.15 ม. 

90. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพ่อ
จันเที่ยง ถึง นาพ่อไสว หมู่ที่ 2 

297,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวก และช่วยระบายน้ าสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 
ม.ยาว 129 ม. 

91. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
พ่อ สุวรรณ ถึงหนองสระพัง หมู่ที่ 3 

178,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา   
ได้สะดวก 

กว้าง 2.5 ม. ยาว 110 ม. 
หนา 0.15 ม. 

92. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
พ่อ สมจิตร ถึงหนองสระพัง หมู่ที่ 3 

119,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวก และช่วยระบายน้ าสะดวก
ยิ่งข้ึน 

คสล.กว้าง 3.50 ม. ยาว
51 ม.หนา0.15ม. 

93. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกัน
หาสุข ดอนปู่ตา หมู่ที่ 4 

89,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกและ 
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 38 ม. 
หนา0.15ม. 



94. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
บึงหนองสิม หมู่ที่ 4 

208,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง 4.5 เมตร ยาว 76 
เมตร 

95. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
กลางบ้าน จากพ่อพิทักษ์ถึงบ้านแม่
ละมูล หมู่ที่ 5 

212,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกและ 
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.ยาว89.50ม. 
หนา 0.15 ม. 

96. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างนายชัชวาลย์ถึง
หนองคลอง หมู่ที่ 6 

297,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกและ 
ปลอดภัย 

กว้าง 3.40 ม. ยาว139ม.
หนา0.15ม. 

97. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
วัดถึง บ้านดงซ า หมู่ที่ 7 

197,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 65 
ม.หนา 0.15 ม. 

98. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้าน
นาย ค าผัน สมภาร-นายค า เพ็งวิชัย 
หมู่ที่ 8 

297,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

กว้าง 3 ม.ยาว169 ม. 
หนา 0.15 ม. 

99. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
มิตรา หมู่ที่ 9 

75,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน 
การสัญจรไปมา 

กว้าง 3 ม.x 43 เมตร 
หนา 0.15 ม. 

100
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
นายสามดาบภูเขียว หมู่ที่ 9 

137,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน 
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 ม.x 45 เมตร 
หนา0.15ม.ช่วงที่ 2 กว้าง 
4.50ม.ยาว 3 ม. 

101
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก 0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อเป็นแนวเขตและป้องกันการลัก
ขโมยของส่วนราชการ 

อบต.บ้านโนน 

102
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการ 
อบต.(ทาสีอาคาร) อบต.บ้านโนน 

71,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงานให้
สวยงาม 

ขนาดพื้นที่ทาสี 550 
ตรม. 

103
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงห้องประชุม (ทาสี) 
อบต.บ้านโนน 

74,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้เป็นระเบียบและเป็นสัดส่วนใน 
อบต. 

ขนาดพื้นที่ทาสี 570 
ตรม. 

104
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างโดมคลุมลาน
เอนกประสงค์ อบต.บ้านโนน 

500,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

อบต.บ้านโนน 

105
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงลงดินบริเวณ อบต. 100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังบริเวณ อบต. อบต.บ้านโนน 

106
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนน 

200,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีห้องส้วมที่ถูก
สุขอนามัย แก่ประชาชน 

อบต.บ้านโนน 

107
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 
ติดต้ังผนังกันห้องแบ่งส่วนราชการ 

90,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อการการท างานในส านักงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

กั้นห้องท างานชั้นบน
(ห้องปลัด อบต.) 

108
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม 
ติดต้ังวอลเปเปอร์ห้องประชุม 

12,290.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ห้องประชุม อบต.บ้านโนน มี
ความเรียบร้อยสวยงาม 

ขนาดพื้นที่ 3.30 ม.x 
9.50ม. 

109
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการขยายเขตน้ าประปาหมู่บ้าน 
ทางเข้าโรงงานพลาสติก ม.2 

25,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ ากันอย่างทั่วถึง วางท่อ PVC ขนาด 2นิ้ว 
ชั้น13.5 ยาว 235 ม. 



ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

110
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.
กระนวนตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 1 

30,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 

111
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการขยายเขตประปาสายเพ็ญ
นภา หมู่ที่ 2 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีประปาใช้ได้ 
อย่างทั่วถึง 

วางท่อ PVC ขนาด Dia 
2" ระยะทาง 460 เมตร 

112
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
อุเทน หมู่ที่ 5 

85,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกระหว่างหมู่บ้าน 

กว้าง 3 ยาว 49 เมตร 
หนา 0.15 ม. 

113
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าฯอ.กระนวน ขยาย 
เขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

140,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ระยะทาง1,000 เมตร 

114
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
กลางบ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5 x ยาว 34.50
เมตร หนา 0.15 ม. 

115
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาย
หมี หมู่ที่ 9 

85,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 2.7 ม. ยาว 54.50 
ม.หนา 0.15ม. 

116
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) 
หลักสูตรจัดต้ัง 

7,250.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก่ราษฎร 
และส่งเสริมการท างานและสร้างองค์
ความรู้เพิ่มทักษะในการท างาน 

1 ครั้ง/ปี 

117
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวก นิรภัย 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย ในการขับข่ีรถ 

ต าบลบ้านโนน 

118
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

36,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน 

จ านวน 3 จุด 

119
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน 

จ านวน 3 จุด 

120
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการอบรมการป้องกันและระงับ
เหตุ เกี่ยวกับไฟป่า 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

121
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรม 
ชุมชนต าบลบ้านโนนเคลื่อนที ่

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงแนว
ทางการ ด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ต าบล บ้านโนน 

ประชาชนต าบล บ้าน
โนนหมู่ที 1-9 

122
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน
เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อได้ความรู้และทักษะใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ม. 1- 9 

123
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท า
การ อบต. บ้านโนน 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ที่ท าการ อบต.มีความสวยงาน
และประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อมา
ใช้บริการ 

จ านวน 1 ครั้ง 

124
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานส่งเสริม
อาชีพและนวัตวิถีตามแนวทาง
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้
ความเข้าใจตาม แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
95 คน 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บ้านโนน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 83 
โครงการ จ านวนเงิน 26,480,336 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 82 โครงการ จ านวนเงิน 23,496,623 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 59 22,051,822.99 59 20,628,891.55 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 21 3,341,811.03 20 2,841,811.03 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 25,920.00 3 25,920.00 

รวม 83 25,419,554.02 82 23,496,622.58 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านโนน ทีม่ีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดท าและปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมต าบลบ้านโนนเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

30,000.00 3,175.00 3,175.00 26,825.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษา
สถานที่และทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

84,000.00 61,366.55 61,366.55 22,633.45 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกาในการ
จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนของ ศพด.
บ้านโนน 

147,000.00 147,000.00 147,000.00 0.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาใน
การจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ของ ศพด.บ้านแห้ว 

269,000.00 254,891.00 254,891.00 14,109.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,016,566.00 973,238.24 744,783.00 43,327.76 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,016,566.00 973,238.24 744,783.00 43,327.76 



10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,016,566.00 973,238.24 744,783.00 43,327.76 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,016,566.00 973,238.24 744,783.00 43,327.76 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,016,566.00 973,238.24 744,783.00 43,327.76 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,016,566.00 973,238.24 744,783.00 43,327.76 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการรับ-ส่งนักเรียน 
ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส 
ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านโนน 

99,600.00 74,700.00 74,700.00 24,900.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนบ้าน
โนน 

779,448.00 777,600.00 777,600.00 1,848.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนบ้าน
แห้ว 

556,000.00 556,000.00 556,000.00 0.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนบ้าน
โคกใหม่นายม 

377,580.00 377,580.00 377,580.00 0.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนบ้าน
โคกใหม่นายม(สาขาดงซ า) 

108,080.00 108,080.00 108,080.00 0.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

12,900.00 9,030.00 9,030.00 3,870.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

9,000.00 6,300.00 6,300.00 2,700.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนน 

6,000.00 4,200.00 4,200.00 1,800.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

6,000.00 4,200.00 4,200.00 1,800.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแห้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

23,650.00 13,330.00 13,330.00 10,320.00 



25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแห้ว 

16,500.00 9,300.00 9,300.00 7,200.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแห้ว 

11,000.00 6,200.00 6,200.00 4,800.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แห้ว 

11,000.00 6,200.00 6,200.00 4,800.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาใน
การจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ค่าจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.บ้านโนน (รายหัว) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาใน
การจัดซื้อเครื่องเล่น
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนน (รายหัว) 

21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาใน
การจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แห้ว (รายหัว) 

33,500.00 33,500.00 33,500.00 0.00 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาใน
การจัดซื้อเครื่องเล่น
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแห้ว (รายหัว) 

60,000.00 56,600.00 56,600.00 3,400.00 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 
2563 ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาร 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

38,280.00 38,236.00 38,236.00 44.00 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการลูกรักฉลาด ไม่ขาด
ไอโอดีน หมู่ที่ 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 

6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 2 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 



37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมู่ที่ 2 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสวนสมุนไพรใน
ชุมชน หมู่ที่ 2 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาด
หมู่บ้านสวยงาม หมู่ที่ 3 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจ
สร้างเด็กไทยปัญญาเลิศด้วย
ด้วยไอโอดีน หมู่ที่ 3 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการควบคุม ไม่ขาด
ไอโอดีน บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 

4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
ชุมชนและวัด หมู่ที่ 4 

7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาด
หมู่บ้านสวยงาม หมู่ที่ 5 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจ
สร้างเด็กไทยปัญญาเลิศด้วย
ไอโอดีน หมู่ที่ 5 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาด
หมู่บ้านสวยงาม หมู่ที่ 6 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจ
สร้างเด็กไทยปัญญาเลิศด้วย
ไอโอดีน หมู่ที่ 6 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาด
หมู่บ้านสวยงาม หมู่ที่ 7 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจ
สร้างเด็กไทยปัญญาเลิศด้วย
ไอโอดีน หมู่ที่ 7 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์การใช้เกลือและ
ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน    
หมู่ที่ 8 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 8 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 8 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์การใช้เกลือและ
ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน   
บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 9 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก บ้านแห้ว      
หมู่ที่ 9 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 



55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการบริหารจัดการหน่วย
กู้ชีพ อบต.บ้านโนน 

657,000.00 630,170.00 577,970.00 26,830.00 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ส ารองจ่าย 390,000.00 344,923.00 344,923.00 45,077.00 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,855,200.00 7,603,200.00 7,603,200.00 252,000.00 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,608,000.00 4,495,200.00 4,495,200.00 112,800.00 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
พื้นที่ อบต.บ้านโนน (สปสช) 

105,912.00 105,912.00 105,912.00 0.00 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

5,000.00 3,450.00 3,450.00 1,550.00 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาต าบลบ้านโนน รวมใจ
ภักด์ิเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

10,000.00 9,720.00 9,720.00 280.00 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะชุมชน
ต าบลบ้านโนน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

90,000.00 12,750.00 12,750.00 77,250.00 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายรอบบ้าน 
บ้านโนน หมู่ที่ 1 

297,500.00 297,000.00 297,000.00 500.00 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านพ่อ
จันทร์เที่ยง ถึงนาพ่อไสว 
บ้านโนน หมู่ที่ 2 

297,500.00 278,037.38 278,037.38 19,462.62 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านพ่อ
สุวรรณ ถึงหนองสระพัง 

178,000.00 166,355.14 166,355.14 11,644.86 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านพ่อสม
จิตร ถึงหนองสระพัง บ้าน
โพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 

119,500.00 111,214.95 111,214.95 8,285.05 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายกันหาสุข - 
ดอนปู่ตา บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 

89,000.00 89,000.00 89,000.00 0.00 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายรอบบึง
หนองสิม หมู่ที่ 4 

208,500.00 194,859.81 194,859.81 13,640.19 



69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายกลางบ้าน
จากบ้านนายพิทักษ์ ถึงบ้าน
นางละมูล บ้านนายม หมู่ที่ 
5 

212,000.00 197,196.26 197,196.26 14,803.74 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาย
ชัชวาลย์ถึงหนองคลอง บ้าน
โคกใหม่ หมู่ที่ 6 

297,500.00 277,570.09 277,570.09 19,929.91 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายหน้าวัด 
บ้านดงซ า หมู่ที่ 7 

197,500.00 197,000.00 197,000.00 500.00 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาย
ค าผัน สมภาร ถึง นายค า 
เพ็งวิชัย บ้านแห้ว หมู่ที่ 8 

297,500.00 296,900.00 296,900.00 600.00 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนางมิ
ตรา บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาย
สาม ดาบภูเขียว บ้านแห้ว 
หมู่ที่ 9 

137,500.00 137,500.00 137,500.00 0.00 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างโดมคลุม
ลานเอนกประสงค์ 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงลงดินที่
สาธารณประโยชน์เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ใช้สอย สถานที่ก่อสร้าง 
ภายในที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโนน 

100,000.00 93,364.49 93,364.49 6,635.51 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

ปรับปรุงอาคารห้องประชุม 
อบต.บ้านโนน ติดต้ังวอลเป
เปอร์ห้องประชุม 

12,290.00 12,210.00 12,210.00 80.00 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอกระนวน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านโนน หมู่ที่ 1 

30,000.00 26,628.02 26,628.02 3,371.98 

79. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนางอุ
เทน บ้านนายม หมู่ที่ 5 

85,500.00 79,439.23 79,439.23 6,060.77 



80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

อุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอกระนวน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 
6 

140,000.00 95,805.66 95,805.66 44,194.34 

81. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายกลางบ้าน
พัฒนา บ้านดงซ า หมู่ที่ 7 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่
ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาย
หมี บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 

85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 

83. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล    
ปีใหม่ 

36,000.00 32,230.00 32,230.00 3,770.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.บ้านโนน ซ าสูง จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 127 22,687,622.00 83 23,365,677.00 59 22,051,822.99 59 20,628,891.55 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 236 58,928,501.00 34 3,963,040.00 21 3,341,811.03 20 2,841,811.03 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 26 4,157,750.00 3 50,000.00 
    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

26 15,800,000.00 4 105,000.00 3 25,920.00 3 25,920.00 

รวม 415 101,573,873 124 27,483,717 83 25,419,554.02 82 23,496,622.58 
 

  
            ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
การบริหารงานของ อบต.บ้านโนนทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ในระยะต่อไป 

             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                           ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  พฤศจิกายน   2563 
 
                                                                                                    นายวชิรพล     วิสิลา 
                                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 



 


