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ประกาศ อบต.บ้านโนน 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย 
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านโนน จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการ อบต.บ้านโนน  ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์  ของอบต.บ้านโนน  
     "พัฒนาการคมนาคม ชุมชนปลอดโรค ส่งเสริมอาชีพ ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นเรา " 

ข. พันธกิจ  ของอบต.บ้านโนน  
    1. การพฒันาชุมชนด้านการคมนาคมมีความสะดวก  
    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 

 



๒ 

 

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

ง. การวางแผน 
     อบต.บ้านโนน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป  
     อบต.บ้านโนน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี (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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

32 2,025,000.00 42 2,071,500.00 127 22,687,622.00 134 26,888,265.00 133 22,654,989.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

32 4,673,600.00 42 6,272,800.00 236 59,071,001.00 260 62,603,201.00 245 60,351,411.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

6 310,000.00 10 2,480,000.00 26 4,157,750.00 26 3,620,000.00 26 3,620,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 4,550,000.00 11 6,940,000.00 26 15,800,000.00 29 19,510,000.00 29 19,510,000.00 

รวม 77 11,558,600.00 105 17,764,300.00 415 101,716,373.00 449 112,621,466.00 433 106,136,400.00 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
           ผู้บริหารอบต.บ้านโนน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ  จ านวน 96 โครงการ  งบประมาณ 24,277,407  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านโนน มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหาร 
สมาชิกฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

50,000.00 

ส านัก/กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านักนโยบาย
และแผน, กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ผู้บริหารสามาชิก พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างได้ปฏิบัติงานยึดหลัก
นิติธรรม คุณธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

ม.1-ม.9 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต าบลบ้านโนนพัฒนา
ท้องถ่ิน ต าบลบ้านโนน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หมู่ท่ี 1-9 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการเพิ่มความรู้ความเข้าใจส าหรับ ผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษี อบต.บ้านโนน 

20,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ช าระภาษ ี

กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและ 
สมาชิกสภาท้องถ่ินของ อบต.บ้านโนน 

400,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้อง ถ่ินและสมาชิกท้องถ่ินของ 
อบต.บ้านโนน 

อบต.บ้านโนน 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันหลัก 
ของชาติ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจง
รัก ภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 

หมู่ท่ี 1-9 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
เพื่อให้ เกิดความรักความสามัคคีใน
ชุมชน 

อบต.บ้านโนน 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ท่ีท าการ 
อบต.บ้านโนน 

13,100.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดูแลรักษาความสงบภายใน อบต. 
บ้านโนน 

อบต.บ้านโนน 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้ จังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและรักษาผู้ท่ีติดยาเสพติด  กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอซ าสูง งาน
รัฐพิธี  

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงาน 
ประเพณีและรัฐพิธีต่างๆ  

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 68 24,002,407.40 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 22 180,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 3 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 35,000.00 

รวม 96 24,277,407.40 
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11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น โครงการสนับสนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาด 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดภารกิจ ของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้ออาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.บ้านโนน 

121,486.20 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง  

นักเรียนได้รับประทาน อาหาร
กลางวันครบทุกคน 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้ออาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.บ้านแห้ว 

191,100.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง  

นักเรียนได้รับประทาน อาหาร
กลางวันครบทุกคน 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์ พัฒนา
เด็กบ้านโนน 

1,026,118.68 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึง  

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ ทุก
คน 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์ พัฒนา
เด็กบ้านแห้ว 

1,026,118.68 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึง  

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ ทุก
คน 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ โรงเรียน
บ้านโนน 

1,026,118.68 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึง  

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ ทุก
คน 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ โรงเรียน
บ้านแห้ว 

1,026,118.68 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียน  

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ ทุก
คน 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ บ้านโคก
ใหม่(นายม) 

1,026,118.68 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียน  

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ ทุก
คน 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ บ้านโคก
ใหม่นายม(สาขาดงซ า) 

1,026,118.68 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมรับ 
ประทานอย่างทั่วถึง  

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมครบ ทุก
คน 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจน 
ยากไร้ ด้วยโอกาส ในสังกัดศพด.อบต.บ้าน
โนน 

99,600.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของเด็ก  นักเรียนใน ศพด.ท้ัง 9 หมู่บ้าน 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเรียน 0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมซักซ้อมท าความ
เข้า เด็กเล็กก่อนเข้าเรียน ศพด.  

เด็กและผู้ปกครองเด็กใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน และ
บ้านแห้ว 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดง 
ออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก  

จ านวน 200 คน 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนตามโครงการ 
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน 

835,313.12 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง  

นักเรียนได้รับประทานอาหาร 
กลางวันครบทุกคนทุกวัน 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแห้วตามโครงการ 
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน 

564,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง  

นักเรียนได้รับประทานอาหาร 
กลางวันครบทุกคนทุกวัน 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมตาม
โครง การอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียน 

412,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง  

นักเรียนได้รับประทานอาหาร 
กลางวันครบทุกคนทุกวัน 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม(สาขา
ดงซ า) ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนฯ 

114,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอย่างทั่วถึง  

นักเรียนได้รับประทานอาหาร 
กลางวันครบทุกคนทุกวัน 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ 
เรียนของ ศพด.บ้านโนน 

14,190.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านโนน 
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28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อเครื่องแบบ 
นักเรียนของ ศพด.บ้านโนน 

9,900.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านโนน 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
ของ ศพด.บ้านโนน 

6,600.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านโนน 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อหนังสือเรียน ของ 
ศพด.บ้านโนน 

6,600.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านโนน 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ 
เรียนของ ศพด.บ้านแห้ว 

16,770.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านแห้ว 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อเครื่องแบบ 
นักเรียนของ ศพด.บ้านแห้ว 

11,700.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านแห้ว 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
ของ ศพด.บ้านแห้ว 

7,800.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านแห้ว 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อหนังสือเรียน ของ 
ศพด.บ้านแห้ว 

7,800.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านแห้ว 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนา 
การค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของ 
ศพด.บ้านโนน 

56,100.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านโนน 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนา 
การค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของ 
ศพด.บ้านแห้ว 

66,300.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการใน 
การจัดการศึกษาครบทุกคน  

ศพด.บ้านแห้ว 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฟันสวยด้วยมือหนูของ ศพด. 
สังกัด อบต.บ้านโนน 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมี 
ความรู้ความเข้าใจในการแปรงฟันท่ีถูก
วิธี  

ศพด.บ้านโนน 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ห่วงใยผู้สูง 
อายุ ของ อบต.บ้านโนน 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
อย่างต่อเน่ือง  

ผู้สูงอายุต าบล บ้านโนน 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี บุญ
บั้งไฟ 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
บุญบั้งไฟ  

ต าบลบ้านโนน 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
เข้าพรรษา - ออกพรรษา 

5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ของไทยและท้องถ่ิน  

ประชาชน 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
อบต. บ้านโนน 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนสนใจเล่นกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพ
ติด  

เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบล
บ้านโนน 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สัมพันธ์  

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์และเพื่อสุขภาพท่ีดีของเด็ก  

ศพด.บ้านโนน ศพด.บ้านแห้ว 
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43.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนปกครองอ าเภอซ าสูงตามโครงการ 
แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอ าเภอ ซ า
สูง  

50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ของดีอ าเภอซ าสูงให้ได้
มาตรฐานคุณภาพ  

อ าเภอซ าสูง 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 41,790.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาด 
ของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน  

หมู่ท่ี 1-9 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ท่ี 1 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เร่ืองการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  

จ านวน 30 คน 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงกาปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมู่ท่ี 2  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กมีโภชนาการท่ีสมบูรณ์และ
ครบถ้วน  

จ านวน 60 คน 

47.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจสร้างเด็กไทย
ปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ท่ี 3 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนในทารถแรก
เกิด  

จ านวน 158 หลังคาเรือน 

48.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชนและวัด 
หมู่ท่ี 4 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพดี 
ห่วงไกลจากโรค  

ประชาชนทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้าน 

49.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม 
หมู่ท่ี 5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของตนเอง  

จ านวน 137 หลังคาเรือน 

50.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการชุมชนรวมน้ าใจสร้างเด็กไทย
ปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ท่ี 6 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดการขาดสารไอโอดีนในทารถแรก
เกิด  

จ านวน 109 หลังคาเรือน 

51.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการออกก าลังกายอย่างสมวัย ห่างไกล
ยาเสพติด บ้านนายม หมู่ท่ี 7 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และ
สภาพร่างกาย  

จ านวน 90 หลังคาเรือน 

52.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ท่ี 
8 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดความชุกลูกน้ ายุงลาย  
บ้านแห้วค า ม.8ทุกหลังคา
เรือน วัด โรงเรียนบ้านแห้ว 

53.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ท่ี 
9 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดความชุกลูกน้ ายุงลาย  
บ้านแห้ว ม.9 ทุกหลังคาเรือน 
วัด โรงเรียนบ้านแห้ว 

54.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต. 
บ้านโนน  

657,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต. 
บ้านโนน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

กู้ชีพต าบลบ้านโนน 

55.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการแก้ไขเหตุสาธารณภัยหรือกรณี 
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย  หมู่ 1-9 

56.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเช้ือเอดส์ 108,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกันรายได้ 
ให้แก่ผู้ติดเช้ือเอดส์หรือทุพพลภาย  

จ านวน 20 คน 

57.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี อบต.บ้าน
โนน 

8,126,180.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกันรายได้ 
ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นท่ีต าบลบ้านโนน  

ผู้สูงอายุในพื้นท่ี ต าบลบ้านโนน 
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58.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงิน 
พิการหรือทุพพลภาพ 

4,562,400.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกันรายได้ 
ให้แก่คนพิการฯในพื้นท่ีต าบลบ้านโนน  

คนพิการหรือทุพพลภาพ ใน
พื้นท่ีต าบลบ้านโนน 

59.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ 
ราชการท้องถ่ิน 

430,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)  

30 คน 

60.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน 
ระดับพื้นท่ี อบต.บ้านโนน (สปสช.) 

105,966.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน 
ระดับพื้นท่ี อบต.บ้านโนน (สปสช.)  

กองทุนระบบ สปสช. 

61.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทขอ
คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านโนน 
ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มต่างๆ ในการประณี
ประนอมและระงับข้อพิพาท ในพื้นท่ีต าบล
บ้านโนน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการ 
ไกล่เกลี่ย ประนอมและระงับข้อพิพาทใน 
ท้องถ่ินเพื่อลดปริมาณคดีเล็กๆน้อยๆลง  

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 

62.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 

25,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุน ทต.ซ าสูง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการโครงการของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

ประชาชนต าบลบ้านโนน 

63.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการผู้สัมผัส 
อาหารส าหรับร้านอาหาร และแผงลอย 
จ าหน่ายอาหาร 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ือง
สุขาภิบาลอาหารและความรู้เร่ือง
กฎหมาย 

กลุ่มร้านอาการและแผนลอยจ า
หน่วยอาหาร ม.1-9 

64.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมายต าบลบ้านโนน 

65.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั่น
ให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกอาชีพ กลุ่มอาชีพ 

66.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการใน
เขตพื้นท่ีต าบลบ้านโนน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้อบรมอาชีพให้คน
พิการ 

คนพิการหรือทุพพลภาพ ใน
พื้นท่ีต าบลบ้านโนน 

67.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านโนน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย ุ

68.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แกเด็ก
และเยาวชน 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชน 

69.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์  

หมู่ท่ี 1-9 

70.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุกรรม พืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสนอพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
เพื่อด าเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรม 
ต่างๆ  

พื้นท่ีต าบลบ้านโนน 

71.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะชุมชน ต าบลบ้านโนน 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการก าจัดขยะ
และ ลดปริมาณขยะภายในชุมชน  

จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

72.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการท ารั้วและป้าย ศพด. รอบอาคาร 
ศพด.บ้านโนน  

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปนอก บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศพด.บ้านโนน 
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73.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพ่อจันเท่ียง 
ถึง นาพ่อไสว หมู่ท่ี 2 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
และช่วยระบายน้ าสะดวกยิ่งข้ึน  

กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 129 ม. 

74.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล.สายหนองทุ่ม 
ม.5 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกและ 
ปลอดภัย  

กว้าง 3 ม. ยาว800ม. หนา 
0.15 ม.ท่อ คสล. 

75.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดถึง 
บ้านดงซ า หมู่ท่ี 7 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก  

ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 65 ม.
หนา 0.15 ม. 

76.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก 0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อเป็นแนวเขตและป้องกันการลักขโมย
ของส่วนราชการ  

อบต.บ้านโนน 

77.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ 
อบต.บ้านโนน 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมต่างๆ  อบต.บ้านโนน 

78.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงลงดินบริเวณ อบต.  100,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังบริเวณ อบต.  อบต.บ้านโนน 

79.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หนองโดน 
หมู่ท่ี 1 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

กว้าง4 x 118.50 เมตร หนา 
0.15 ม. 

80.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
สายคลองแห้ง หมู่ท่ี 1 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร  

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 
เมตร 

81.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านพ่อ ทรง
เดช โนนทิง ถึงคลองชลประทาน7R 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร  

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

82.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านนาง 
เรืองศิลป์ แก้วใส ถึงหนองควายตาย ม.3 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร  

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

83.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนา นางต้ัง
หลี โนนทิง ถึงนานางเรียน ห้าวหาญ (ดอน
นาด้วง) หมู่ท่ี 4 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก  
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 640 
เมตร 

84.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน 
นายมถึงบ้านดงซ า ม.5 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก  กว้าง 5 เมตร ยาว 92 เมตร 

85.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาวันดี บ้าน
ดงซ า ม.7 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 
ภายในหมู่บ้าน  

กว้าง5เมตรxยาว50เมตร 

86.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก 
นิรภัย  

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
ในการขับข่ีรถ  

ต าบลบ้านโนน 

87.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน  

จ านวน 3 จุด 

88.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน  

จ านวน 3 จุด 

89.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการอบรมการป้องกันและระงับเหตุ 
เกี่ยวกับไฟป่า 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน  

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

90.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรม ชุมชน
ต าบลบ้านโนนเคลื่อนท่ี 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางการ 
ด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมต าบล บ้าน
โนน  

ประชาชนต าบล บ้านโนนหมู่ที 
1-9 
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91.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการจัดท าฉากกั้นห้องท างาน 10,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้องท างาน 
จ านวน 6 แผง 

ฉากกั้นห้องท างาน 

92.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าครอง
ธรรม ถึงจุดท่ี อบต.บ้านโนนก าหนด หมูท่ี 
9 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกข้ึน 

ยาว 13 เมตร 

93.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดเก่า
จากบ้าน อบต.วิเชียรถึงถนนไปบ้านส าโรง 
บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 6 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกยิ่งข้ึน  

ยาว 155 เมตร 

94.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ 
อบต. บ้านโนน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ท่ีท าการ อบต.มีความสวยงาน
และประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อมาใช้
บริการ  

จ านวน 1 ครั้ง 

95.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนผู้ว่างงานมีแนวทาง
ช่องทางในการประกอบอาชีพ  

ผู้ว่างงานต าบลบ้านโนน 

96.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

โครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นท่ีต าบล 
บ้านโนน รวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติฯ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาต าบลบ้านโนน 

พื้นท่ีต าบลบ้านโนน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บ้านโนน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 39 โครงการ จ านวนเงิน 23,274,307 บาท มีการเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 38 โครงการ จ านวนเงิน 
22,435,916 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 34 22,383,585.76 34 22,383,585.76 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 3 134,900.00 2 35,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 2 16,930.00 2 16,930.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     

รวม 39 22,535,415.76 38 22,435,915.76 

 

 

 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านโนน ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  



๑๐ 

 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนน 

121,486.20 120,860.00 120,860.00 626.20 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แห้ว 

191,100.00 131,200.00 131,200.00 59,900.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,026,118.68 1,021,710.96 1,021,710.96 4,407.72 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,026,118.68 1,021,710.96 1,021,710.96 4,407.72 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,026,118.68 1,021,710.96 1,021,710.96 4,407.72 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,026,118.68 1,021,710.96 1,021,710.96 4,407.72 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,026,118.68 1,021,710.96 1,021,710.96 4,407.72 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,026,118.68 1,021,710.96 1,021,710.96 4,407.72 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ยากจน ยากไร้ ด้อย
โอกาส ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้าน
โนน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

99,600.00 66,400.00 66,400.00 33,200.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโนน 

835,313.12 791,520.00 791,520.00 43,793.12 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านแห้ว 

564,000.00 564,000.00 564,000.00 0.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 

412,000.00 408,000.00 408,000.00 4,000.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม(สาขาดงซ า) 

114,000.00 112,000.00 112,000.00 2,000.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนน 

14,190.00 8,170.00 8,170.00 6,020.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน 

9,900.00 5,700.00 5,700.00 4,200.00 



๑๑ 

 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน 

6,600.00 3,800.00 3,800.00 2,800.00 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนน 

6,600.00 3,800.00 3,800.00 2,800.00 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแห้ว 

16,770.00 6,020.00 6,020.00 10,750.00 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห้ว 

11,700.00 4,200.00 4,200.00 7,500.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห้ว 

7,800.00 2,800.00 2,800.00 5,000.00 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแห้ว 

7,800.00 2,800.00 2,800.00 5,000.00 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
และเครื่องเล่นพัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนน (รายหัว) 

56,100.00 54,500.00 54,500.00 1,600.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
และเครื่องเล่นพัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห้ว (รายหัว) 

66,300.00 53,400.00 53,400.00 12,900.00 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาร 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

41,790.00 39,294.00 39,294.00 2,496.00 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.บ้าน
โนน 

657,000.00 631,800.00 631,800.00 25,200.00 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เงินส ารองจ่าย 300,000.00 248,915.00 248,915.00 51,085.00 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,126,180.00 7,902,000.00 7,902,000.00 224,180.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,562,400.00 4,388,800.00 4,388,800.00 173,600.00 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) (ยกเลิก) 

430,000.00 430,000.00 430,000.00 0.00 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ อบต.บ้านโนน (สปสช.) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

105,966.00 105,966.00 105,966.00 0.00 



๑๒ 

 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

20,000.00 14,375.00 14,375.00 5,625.00 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงลงดินที่สาธารณประโยชน์เพื่อ
เพิ่มพ้ืนที่ใช้สอย 

100,000.00 99,500.00 0.00 500.00 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000.00 17,800.00 17,800.00 2,200.00 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

20,000.00 17,600.00 17,600.00 2,400.00 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

30,000.00 6,930.00 6,930.00 23,070.00 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

โครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาต าบลบ้านโนน 
รวมใจภักด์ิเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 134 26,888,265.00 68 24,002,407.40 34 22,383,585.76 34 22,383,585.76 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 260 62,603,201.00 22 180,000.00 3 134,900.00 2 35,400.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 26 3,620,000.00 3 60,000.00 2 16,930.00 2 16,930.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 19,510,000.00 3 35,000.00     

รวม 449 112,621,466.00 96 24,277,407.40 39 22,535,415.76 38 22,435,915.76 

 

 

 



๑๓ 

 

         ทั้งนี ้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.บ้านโนนทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

 

           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                        

                     ประกาศ   ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2564 
 
 

ว่าที่ร้อยตรี 
            (  ไพบูลย์    ศีละวงษ์  ) 

       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
             อบต.บ้านโนน  ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 


