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ค าน า 
 

การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ได้ จัดท าขึ้นตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559     
ข้อ 27  ได้ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ทั้งนี้  แผนการด าเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆ  ที่
จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโนนสะอาดภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.256๓  เพ่ือให้เทศบาล
ต าบลโนนสะอาด  รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการ
พัฒนาด้านบุคลากร  ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการพัฒนาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอศรีบุญเรือง  และจังหวัดหนองบัวล าภู   รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโนนสะอาดต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 

 
 
 



แผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 5  ข้อ 26 และข้อ 27  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนงานการด าเนินงานจะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

ความส าคัญของแผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงาน  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

 แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรม
ต่างๆที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2.  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 3.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงานและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สามารถตรวจสอบได้ 

                   

 ขั้นตอนการ.... 



ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/

โครงการและกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโนน
สะอาด         

ขั้นตอนที่ 2  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดย

พิจารณาโครงการจากแผนงาน/โครงการและกิจกรรมของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
และหน่วยงานต่างๆ  จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่
ก าหนดไว้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณา 

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 3   การประกาศแผนการด าเนินงาน 
- เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15  วันนับแต่วัน
ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย   30  วัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  การปฏิบัติงานและการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2.  การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ 
3.  แผนงาน/โครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
4.  สามารถควบคุมการด าเนินงาน  การติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

…………………………………………………………… 
 
 
        
 
 
 
 
 
   

 



แผนภูมิแสดงการด าเนินงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน  นับ

แต่  วันที่ประกำศงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  งบประมำณ

รำยจ่ำยหรือหน่วยงำนอื่นๆที่ต้องด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปีงบประมำณนั้น 
 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล   

รวบรวมแผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล   

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพฒันาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน   

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน  และปิดประกาศ

แผนการด าเนินงานภายใน  ๑๕  วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศ 



          

 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่ 

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ก.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสังคม  ควำมมั่นคงภำยใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสู่ควำมยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอพียง 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำมหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอพียง 
แผนงำนกำรเกษตร      
1.งานส่งเสริมการเกษตร 3 2.52 60,000 0.18 สป./เกษตรฯ 

รวม 3 2.52 60,000 0.18 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่ 

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ก.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสังคม  ควำมมั่นคงภำยใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสู่ควำมยั่งยืน 
                                      ; ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงมลูค่ำ เพ่ิมผลผลิตด้ำนเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 
แผนงำนกำรเกษตร      
1. งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ 5 4.20 100,000 0.29 สป./เกษตรฯ 

รวม 5 4.20 100,000 0.29 
 
 



ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่ 

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ก.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรเพ่ิมประสทิธิภำพและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้อง 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
1. งานบริหารทั่วไป ๑๖ 13.45 1,728,000 5.04 ส้านักปลดั 
2. งานบริหารงานคลัง ๑ 0.84 100,000 0.29 กองคลัง 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน      
1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั ๗ 5.88 170,000 0.50 สป./สาธารณภยัฯ 
แผนงำนกำรศึกษำ      
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา ๔ 3.36 75,000 0.22 กองการศึกษา 
2. งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 11 9.24 5,412,500 15.80 กองการศึกษา 
3. งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ ๑ 0.84 120,000 0.35 กองการศึกษา 
แผนงำนสำธำรณสุข      
๑.งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 1 0.84 30,000 0.09 กองสาธารณสุข 
๒. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ๑1 9.24 410,000 1.20 กองสาธารณสุข 
๓. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5 4.20 478,740 1.40 กองสาธารณสุข 
แผนงำนสังคมสงเครำะห ์      
1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ ๕ 4.20 200,000 0.58 สป./สวัสดิการฯ 
แผนงำนเคหะและชุมชน      
๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ๑ 0.84 84,000 0.25 ส้านักปลดั 
๒. งานไฟฟ้าถนน ๔ 3.36 500,000 1.46 กองช่าง 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน      
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5 4.20 145,000 0.42 สป./สวัสดิการฯ 
 
 

 
    



แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ๒๒ 18.49 5,356,950 15.64 กองช่าง 
แผนงำนงบกลำง      
1. งบกลาง ๑๐ 8.40 18,773,705 54.81 สป./กค. 

รวม ๑๐๔ 87.39 33,583,895 98.04 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่ 

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ก.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสังคม  ควำมมั่นคงภำยใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสู่ควำมยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภมูิปัญญำทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร      
1. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ๗ 5.88 510,000 1.49 ส้านักปลดั 

รวม ๗ 5.88 510,000 1.49 
รวมทั้งสิ้น 119 ๑๐๐ 34,253,895 100 

 
 

รวมโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน 119  โครงกำร 
รวมเป็นงบประมำณด ำเนินงำนทั้งสิ้น จ ำนวน 34,253,895 บำท 

 
 

 

 

 

 



บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสังคม  ควำมมั่นคงภำยใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสู่ควำมยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนท้องถิ่นตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ; ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนท้องถิ่นตำมหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงำนกำรเกษตร 
      งานส่งเสริมการเกษตร 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมการปศุสัตว์เพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 30,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

2. 
 

อุดหนุนกลุ่มข้าวฮางงอก ชุมชน
ห้วยบง  หมู่ที่ 10 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

20,000 บ้านห้วยบง  
หมู่ที่ 10 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม

การเกษตรฯ 

    
 

        

รวม 50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต  กำรค้ำและบริกำรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
; ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรสร้ำงมูลค่ำ  เพ่ิมผลผลิตด้ำนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ; ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
แผนงำนกำรเกษตร 
      งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการรักษ์น ้ า รักษ์ป่า รักษ์
แผ่นดิน ต้าบลโนนสะอาด 

ด้า เนินการรณรงค์ /ปลุกฝั ง ให้
ชุมชนรู้จักรักษ์น ้า รักษป่า รักษ์
แผ่นดิน 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

2. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ 

ด้าเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ 10,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้าบล
โนนสะอาด 

ด้ า เ นิ น ก า รป รั บป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์
โดยรอบพื นที่ต้าบล 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ 

ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 10,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

 
 

                 



ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โคร งการส่ ง เ ส ริ มการ ใ ช้แก๊ ส
ชีวภาพในครัวเรือน 

ด้าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 30,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

รวม 100,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ; ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 
แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ค่า ใ ช้จ่ าย เดินทางราชการ ใน

ร าชกา รอาณาจั ก ร และนอก
ราชอาณาจักร 

ด้าเนินการใช้จ่ายในการเดินทาง
ราชการ 

200,000 นอกพื นท่ี
ต้าบล 

ส้านักปลดั             

2. โครงการเลือกตั งผู้บริหาร/สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ด้าเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 400,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

3. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ด้ า เ นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการ 

10,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้
พื นฐานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและการป้องกันการทุจริต
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการ 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

5. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ สิ ท ธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการ 

5,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
งาน

เจ้าหน้าท่ี 

            



ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
และกองทุนเงินทดแทนส้าหรับ
ผู้ ป ระกั นตนมาตรา  33 และ
มาตรา 40 

6. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
และข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการ 

5,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

7. ค่าไฟฟ้า ค่า ใ ช้จ่ ายค่ ากระแสไฟฟ้าของ
ส้ า นั ก ง าน เทศ บา ลแ ล ะพื น ที่
สาธารณะหรือสถานที่อื่นๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล 

600,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

8. ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล ค่า ใ ช้จ่ ายค่ าน ้ าประปา/ค่ าน ้ า
บาดาลของส้านักงานเทศบาลและ
พื นที่สาธารณะหรือสถานที่อื่นๆที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

9. ค่าบริการโทรศัพท์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยค่ า บ ริ ก า ร โทรศั พท์
พื นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้ได้ใช้บริการ 

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

10. ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
ค่ า ซื อ ด ว ง ต ร า ไ ป ร ษ ณี ย์  ที่
จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ใ น กิ จ ก า ร ขอ ง
เทศบาล 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

11. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าระบบอินเตอร์เน็ต 
และค่าสื่อสารอื่นๆ 

175,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

รวม 1,525,000 
 



งานบริหารงานคลัง 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

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

ทะเบียนทรัพย์สิน 
ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

100,000 ทต.โนน
สะอาด 

กองคลัง             

รวม 100,000 
 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั ง แ ล ะ ทบ ทว น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส้าคัญ 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

3. โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ย า ว ช น
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

4. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

5. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

10,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยป่า 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

10,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

รวม 140,000 



แผนงำนกำรศึกษำ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารศึกษา 

ด้าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

1,932,500 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ตามโครงการฯ 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด้าเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

80,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

4. โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ด้าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ตามโครงการฯ 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

5. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ด้ า เ นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการฯ 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

6. โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ เ พื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

100,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 2,182,500 
 

 

 

 

 

 



งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้
หนังสือพิมพ์ศูนย์การอ่านหนังสือ
หมู่บ้าน 

ด้าเนินการจัดหา/สนับสนุนเพื่อ
ส่งเสริมความตามโครงการฯ 

120,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 120,000 
 

แผนงำนสำธำรณะสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โคร งการส่ ง เ ส ริ มการจั ดการ
สุขภาพในชุมชนเพื่อลดเหตุร้าคาญ 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

10,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. โครงการพัฒนาตามพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพฯการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

100,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

4. โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

10,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

5. โครงการอาหารและน ้าปลอดภัยใส่
ใจผู้บริโภค 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            



ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมบ้านเรา
สะอาด 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

9. โ ค ร ง ก า ร ล ด ล ะ เ ลิ ก ก า ร ใ ช้
ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

10. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

11. โครงการตลาดนัดน่าซื อเคียงคู่
อาหารปลอดภัย 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

10,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 410,000 
 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการ
เข้าถึงบริการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนจัดซื อเครื่องมือแพทย์
ต่างๆ 

30,000 ทต.โนน
สะอาด               

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 80,000 
 



แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ต้าบลโนนสะอาด 

จัดกิ จกรรม โครงการส่ ง เ สริ ม
สุขภาพจิตผู้ สู งอายุ ต้ าบลโนน
สะอาด 

100,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ต้าบลโนนสะอาด 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

4. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต้าบล
โนนสะอาด 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

         
 
 

   

รวม 170,000 
 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้ า ง

ศักยภาพป้องกันภัยยาเสพติด
เทศบาลต้าบลโนนสะอาด 

ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 

40,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

รวม 40,000 
 



แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนโนนสะอาด หมู่ที่ 
1 – บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 4 ต้าบล
นากอก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง  6 .00 เมตร  ระยะทาง 
711.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 4,266.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

2,00,000 บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 
1 – บ้านโคก
ม่วง หมู่ที่ 4 
ต้าบลนากอก 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนทอง 

ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
199.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

200,000 บ้านโนนทอง กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหินตลาด หมู่ที่ 
2 – บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง 5 .00 เมตร  ระยะทาง 
211.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 1,055.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตาม
แบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

500,000 บ้านหิน
ตลาด หมู่ที่ 
2 – บ้านศรี
ภูทอง หมู่ที่ 
15 

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนวังแคน  หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง 4 .00 เมตร  ระยะทาง 
164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 656.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

300,000 บ้านวังแคน  
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนวังโพน  หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บ้านวังโพน  
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             



ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กว้ า ง 4 .00 เมตร  ระยะทาง 
164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 656.00 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ 
ปร.4,ปร.5 (ก) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนคึมน ้าเกลี ยง หมู่
ที่ 11 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง 4 .00 เมตร  ระยะทาง 
83.00 เมตร หนา 0.5 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 332.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

150,000 บ้านคึมน ้า
เกลี ยง หมู่ที่ 
11 

กองช่าง             

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ 12   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง 4 .00 เมตร  ระยะทาง 
137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 548.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

250,000 บ้านศรีสง่า 
หมู่ที่ 12   

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชุมชนศรีภูทอง หมู่
ที่ 15 – ชุมชนหินตลาด  หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง 5 .00 เมตร  ระยะทาง 
213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 1065.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

505,950 บ้านศรีภูทอง 
หมู่ที่ 15 – 
ชุมชนหิน
ตลาด  หมู่ที่ 
2 

กองช่าง             

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน ชุมชนวัง
คูณ หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง 5 .00 เมตร  ระยะทาง 
126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

300,000 บ้านวังคูณ 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง             



ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หรือไม่น้อยกว่า 630.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

10. โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
ภายในชุมชนโนนสะอาด หมู่ที่ 1 

ก่อสร้ างร่องระบายน ้ า  วางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตผ่าครึ่ง ขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร ยาว 280.00 
เมตร ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

300,000 บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 
1 

กองช่าง             

11. โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าใน
ชุมชนทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างร่องระบายน ้า ขนาด 0.40 
x 1.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

300,000 บ้านทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนวังโปร่ง หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้ า ง 5 .00 เมตร  ระยะทาง 
126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือไม่น้อยกว่า 630.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

300,000 บ้านวังโปร่ง 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

13. โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโต่งโต้น 
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างร่องระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร ยาว 103 เมตร ตามแบบ 
ปร.4,ปร.5 (ก) 

198,000 บ้านโต่งโต้น 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

14. โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน
ศรีสง่า หมู่ที่ 12 

ก่อสร้างร่องระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
27.00 เมตร ตามแบบ ปร.4,ปร.
5 (ก) 

50,000 บ้านศรีสง่า 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             



ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15. โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื นที่
เทศบาลต้าบลโนนสะอาดโดยการ
ลงหินคลุก 

ซ่อมแซมถนน หินคลุกไม่น้อยกว่า 
365.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ 
ปร.4,ปร.5 (ก)  

100,000 ทต.โนน
สะอาด 

กองช่าง             

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนโนนคูณ  หมู่ที่ 4  
(โนนค้าน้อย) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่
น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตาม
แบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

153,000 บ้านโนนคูณ  
หมู่ที่ 4  
(โนนค้าน้อย) 

กองช่าง             

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนโต่งโต้น  หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง 4 .00 เมตร  ระยะทาง 
56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 224.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ตาม
แบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

100,000 บ้านโต่งโต้น  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนนาอุดม หมู่ที่ 9 
(ซอยสหการ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง  4 .00 เมตร  ระยะทาง 
105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

200,000 บ้านนาอุดม 
หมู่ที่ 9 (ซอย
สหการ) 

กองช่าง             

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนนาอุดม หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง  4 .00 เมตร  ระยะทาง 
109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

200,000 บ้านนาอุดม 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             



ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หรือไม่น้อยกว่า 436.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

20. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ก  ซอยคุ้ ม
ประปา ชุมชนโนนนาใหม่    หมู่ที่ 
13 

ก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.0 เมตร ระยะทาง 
299.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 897.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

300,000 บ้านโนนนา
ใหม่    หมู่ที่ 
13 

กองช่าง             

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนโนนหัวนา (รอบ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง  5 .00 เมตร  ระยะทาง 
147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 735.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร 
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 

350,000 บ้านโนนหัว
นา (รอบ
หมู่บ้าน) หมู่
ที่ 14 

กองช่าง             

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 
16 กลุ่ม 3  เส้นรอบนอก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ า ง 4 .00 เมตร  ระยะทาง 
164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 656.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร
ตามแบบ ปร.4,ปร.5 (ก) 
 

300,000 บ้านโนนทอง 
หมู่ที่ 16 

กองช่าง             

รวม 5,356,950 
 
 
 



แผนงำนงบกลำง 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

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

ประกันสังคมพนักงานจ้าง 
487,420 ทต. 

โนนสะอาด 
กองคลัง             

2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ่ ายเป็น เ งินสมทบกองทุนเ งิน
ทดแทนพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก 

195,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กองคลัง             

3. เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 12,710,400 ทั ง 17 
หมู่บ้าน

ต้าบลโนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

4. เบี ยยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเบี ยยังชีพผู้พิการ 3,945,600 ทั ง 17 
หมู่บ้าน

ต้าบลโนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

5. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเป็นเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 144,000 ทั ง 17 
หมู่บ้าน

ต้าบลโนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

6. ส้ารองจ่าย เพื่ อ ใ ช้จ่ ายในกรณีฉุก เฉินหรือ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื นท่ี 
ต้าบลโนนสะอาด 

312,000 ทต. 
โนนสะอาด 

ส้านักปลดั 
 

            

รวม 17,794,420 
 

 
 



บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสังคม  ควำมมั่นคงภำยใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสู่ควำมยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีต  ประเพณีและภมูิปัญญำทอ้งถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ; ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีต  ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม  และนันทนำกำร 
     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสอบธรรมสนามหลวง   สนับสนุนการด้าเนินงานตาม
โครงการสอบธรรมสนามหลวง 

20,000 ในพื นที่
ต้าบล 

กศ.             

2. โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

จัดงานประเพณลีอยกระทง 
ของ เทศบาลต้าบลโนนสะอาด 

50,000 บ้านหิน
ตลาด/บ้าน

ศรีสง่า 

กศ.             

3. โครงการสืบสานประเพณีวัน
มหาสงกรานต์ไหว้ศาลหลัก 
เมือง เทศบาลตา้บลโนนสะอาด 

จัดงานประเพณีมหาสงกรานต ์
ไหว้ศาลหลักเมือง 

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

กศ.             

4. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
ศาลหลักเมืองและองค์ประธาน
คู่บ้านคู่เมือง 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
ศาลหลักเมืองและองค์พระ
ประธานฯ 

20,000 ทต.โนน
สะอาด 

กศ.             

5. โครงการขบวนแห่ศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดงานขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

100,000 ทต.โนน
สะอาด 

กศ.             

รวม 240,000 
 



บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

อุดหนุนงบประมำณให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินงำน 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสังคม  ควำมมั่นคงภำยใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสู่ควำมยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนท้องถิ่นตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ; ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนท้องถิ่นตำมหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงำนกำรเกษตร 
    งานส่งเสริมการเกษตร 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุนกลุ่มพันธุ์ข้าวและปุ๋ย
หมัก ชีวภาพ บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 
7 

สนับสนุนการด้าเนินงานของกลุ่ม
พันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมักชีวภาพบ้าน
โต่งโต้น 

10,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม

การเกษตรฯ 

            

รวม 10,000 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ; ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 
แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีบุญเรือง 

สนับสนุนการด้าเนินงานตาม
โครงการฯ 

30,000 ที่ว่าการ อ.
ศรีบุญเรือง 

ส้านักปลดั             

รวม 30,000 
 



แผนงำนกำรศึกษำ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

สนับสนุนอาหารกลางวันตาม
โครงการฯ 

3,000,000 รร.สังกัด 
สพฐ./ศูนย์
พัฒนาเด็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

2. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตาม
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมในโรงเรียน สพฐ 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

100,000 รร.สังกัด 
สพฐ.จ้านวน 

10 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

3. อุดหนุนโรงเรียนโนนคูณวิทยา
โคร งการทั กษะสิ่ งประดิ ษฐ์
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

30,000 รร.โนนคณู กอง
การศึกษา 

            

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยบง 
ธนาคารกรุ ง เทพ 19ฯ ตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

20,000 รร.บ้านห้วย
บง ธนาคาร
กรุงเทพ 19

ฯ 

กอง
การศึกษา 

           
 

 

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโต่งโต้น 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้าน
ยาเสพติด 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

80,000 รร.บ้านโต่ง
โต้น 

กอง
การศึกษา 

    
 

        

รวม 3,230,000 
 

 
 
 
 



แผนงำนสำธำรณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุน อสม.ต้าบลโนนสะอาด 
ส้ารวจข้อมูลสัตว์ จ้านวน 17 
ชุมชน 

สนับสนุนการด้าเนินโครงการ
ส้ารวจข้อมลูสตัว ์

5,340 ต้าบลโนน
สะอาด 

งาน
สาธารณสุข 

            

2. อุดหนุน อสม.ต้าบลโนนสะอาด 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า 

สนับสนุนการด้าเนินโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

53,400 ต้าบลโนน
สะอาด 

งาน
สาธารณสุข 

            

3. อุดหนุน อสม.ต้าบลโนนสะอาด 
ตามโครงการพระราชด้าริ ด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

สนับสนุนการด้าเนินโครงการ
พระราชด้าริ ด้านสาธารณสุขมูล
ฐาน 

340,000 ต้าบลโนน
สะอาด 

งาน
สาธารณสุข 

            

รวม 398,740 
แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. อุดหนุน เหล่ ากาชาดจั งหวั ด

หนองบัวล้าภู เพื่อด้าเนินกิจกรรม
อันเป็นสาธารณะประโยชน์ 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั/
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

รวม 30,000 
 

 
 
 
 



แผนงำนเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล้ า ภู ต า ม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าคุ้มโนนค้า
น้อย หมู่ที่ 4 บ้านโนนคูณ 

ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 

100,000 บ้านโนน 
คูณ 

หมู่ 4 

กองช่าง             

2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล้ า ภู ต า ม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
ภายในชุมชนโนนนาใหม่ หมู่ที่ 
13 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ที่ 14  

ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า 100,000 บ้านโนนนา
ใหม่ หมู่ท่ี 
13 – บ้าน
โนนหัวนา 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง             

3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล้ า ภู ต า ม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านห้วย
บง หมู่ที่ 10 – ไปป่าช้า 

ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 

100,000 บ้านห้วยบง 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

4. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล้ า ภู ต า ม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านคึม
น ้าเกลี ยง หมู่ที่ 11 

ด้าเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่้า
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 

200,000 บ้านคึมน ้า
เกลี ยง หมู่ที่ 

11 

กองช่าง             

รวม 500,000 
 
 



แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีบุญเรือง โครงการมหกรรม
ของดีศรีบุญเรือง 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

35,000 ที่ว่าการอ.ศรี
บุญเรือง 

ส้านักปลดั             

2. อุดหนุนที่ท้าการปกครองจังหวัด
หนองบัวล้าภู โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม
แผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยา
เสพติด จังหวัดหนองบัวล้าภู  
ประจ้าปี    งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

40,000 ที่ว่าการอ.ศรี
บุญเรือง 

ส้านักปลดั 
 

            

3. อุดหนุนกลุ่มข้าวฮางงอก ชุมชน
ห้วยบง  หมู่ที่ 10 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

20,000 บ้านห้วยบง  
หมู่ที่ 10 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม

การเกษตรฯ 

            

4. อุดหนุนกลุ่มสตรีบ้านศรีสง่าเพื่อ
ประดิษฐ์และจัดท้าดอกไม้ในงาน
สีด้า หมู่ที่ 12 

สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

10,000 บ้านศรีสง่า 
หมู่ที่ 12 

ส้านักปลดั/ 
ส่งเสริม

การเกษตรฯ 

            

รวม 105,000 
 

 

 

 



แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ค่าบ้ารุงสันนิบาตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

49,750 สันนิบาต 
แห่งประเทศ

ไทย 

ส้านักปลดั/             

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต้าบลโนนสะอาด   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้าบล 
(12,322คนx45บาท) ร้อยละ 
50 

300,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

3. เ งิ น ส ม ท บ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด้า เนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนวันละบาท (ผู้พิการ) รพ.
สต.โนนคูณ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสนับสนุน
การด้าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนวันละบาท (ผู้
พิการ) 

20,000 รพ.สต.บา้น
โนนคูณ 

ส้านักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

4. เ งิ น ส ม ท บ ก อ งทุ น บ้ า เ ห น็ จ
บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ร้อยละ ๑ ของ 
ประมาณการรายรับ 

609,535 ทต.โนน
สะอาด 

กองคลัง             

รวม 979,285 
 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสังคม  ควำมมั่นคงภำยใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสู่ควำมยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีต  ประเพณีและภมูิปัญญำทอ้งถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ; ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีต  ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม  และนันทนำกำร 
     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน ตามโครงการบุญต้นน ้าสืบ
ชะตาหมู่บ้าน 

อุดหนุนการด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

170,000 ต้าบลโนน
สะอาด 

17 หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

            

2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลโนน
สะอาด 

อุดหนุนการด้าเนินกิจกรรมของ
สภาวัฒนธรรม 

100,000 ต้าบลโนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

รวม 270,000 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนด ำเนินงำนบัญชีครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 
แผนงำนกำรศึกษำ 

1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โต๊ะท้างานเหล็กพร้อมกระจก 5 

ฟุต พร้อมกระจก 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื อโต๊ะ
ท้างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก จ้านวน 1 ตัว 

7,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

2. เก้าอี ส้านักงานแบบมีพนักพิง มี
โช๊ค ขาเหล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื อเก้าอี 
ส้านักงานแบบมีพนักพิง มีโช๊ค 
ขาเหล็ก จ้านวน 1 ตัว 

4,500 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

3. ตู้ เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื อเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 120 เซนติเมตร สูง 180 
เซนติเมตร จ้านวน 3 หลัง 

19,500 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

4. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  ส้ าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

44,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 75,000 
 

 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนด ำเนินงำนบัญชีครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
แผนงำนสำธำรณสุข 

1.1 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ค่าจัดซื อพร้อมติดตั งชุดโซล่าเซล 

บริเวณบ่อทิ งขยะ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื อพร้อม
ติดตั งชุดโซล่าเซล บรเิวณบ่อทิ ง
ขยะ จ้านวน 1 ชุด 

30,000 ทต.โนน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 30,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนด ำเนินงำนบัญชีครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

1.1 งานบรหิารทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โต๊ะท้างานเหล็กพร้อมกระจก 5 

ฟุต พร้อมกระจก 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื อโต๊ะ
ท้างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก จ้านวน 2 ตัว 

14,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

2. เก้าอี ส้านักงานแบบมีพนักพิง มี
โช๊ค ขาเหล็ก 

เป็นค่าใช้จ่ายจัดซื อเก้าอี 
ส้านักงานแบบมีพนักพิง มีโช๊ค 
ขาเหล็ก จ้านวน 2 ตัว 

9,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

รวม 23,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

1.1 งานบรหิารทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

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

โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่

100,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

รวม 100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนด ำเนินงำนบัญชีครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

1.1 งานบรหิารทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

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

และวิทยุ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

50,000 ทต.โนน
สะอาด 

ส้านักปลดั             

รวม 50,000 
 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

1.1 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดซื อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื ออุปการณ์ 

ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
30,000 ทต.โนน

สะอาด 
ส้านักปลดั/
งานป้องกัน 

            

รวม 30,000 
 

 

 

 

 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนด ำเนินงำนบัญชีครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื อ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
84,000 ทต.โนน

สะอาด 
ส้านักปลดั             

รวม 84,000 
 

 

 

 

 


