
แบบ ผด.02

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน

     1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

                      โครงการ

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

1 โครงการกส่รา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กปรมิาณงาน กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร#####บา้นรมิพรม หมู ่๑๑กองชา่ง

(คสล.)ภายในหมูบ่า้นรมิพรม สายเดิน่ขามป้อม หนา ๐.๑๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

(ตอ่จากสายเดมิ) หมู ่๑๑ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๗ ขอ้ที ่๕๕

2 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กปรมิาณงาน กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕#####บา้นใหมน่าเจรญิ หมู ่๙กองชา่ง

(คสล.)สายซอยหว้ยกกไฮ หมูท่ี ่๙เมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๕ ขอ้ที ่๔๘

3 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กปรมิาณงาน กวา้ง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕76,400 บา้นแกง้ตาดไซ หมู ่๗กองชา่ง

(คสล.)สายบา้นนายค าป่ัน ดาอุน่ ถงึบา้นเมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

นายฉลวย โฉมอาจ หมู ่๗ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๔ ขอ้ที ่๔๑

4 โครงการกอ่สรง้ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล)ปรมิาณงาน กวา้ง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕68,800 บา้นแกง้ตาดไซ หมู ่๗กองชา่ง

สายบา้นนายคณู หติภเูขยีว ถงึ บา้นเมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

นายสมยั หมืน่จติร หมู ่๗ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วย

งาน

รับผดิ

ชอบ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ
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                      โครงการ

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

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วย

งาน

รับผดิ

ชอบ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๔ ขอ้ที ่๔๒

5 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กปรมิาณงาน กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕
91,000 บา้นกลาง หมู่

 ๖

กองชา่ง

(คสล.) สายบา้นนายวโิรจน ์ ชาลเีปลีย่ม   ถงึเมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

บา้นนางบู ้ หมูห่มืน่ศร ี หมู ่๖ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๓ ขอ้ที ่๓๓

6 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กปรมิาณงาน กวา้ง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕63,000 บา้นแกง้ตาดไซ หมู ่๗กองชา่ง

(คสล.)สายบา้นนายสวรรณ์  ถงึบา้นเมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

นางนวล  ฉว ีหมู ่ ๗ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๔ ขอ้ที ่๔๐

7 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กปรมิาณงาน กวา้ง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕#####บา้นแกง้ตาดไซ หมู ่๗กองชา่ง

(คสล.) สายบา้นนางเสถยีร  ฦาชา   ถงึเมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

บา้นนายสมัพันธ ์  สภุาร ี หมุท่ี ่๗องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๔ ขอ้ที ่๓๙

8 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กปรมิาณงาน กวา้ง ๓.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา #####
บา้นโนนเขวา 

หมู ่๒

กองชา่ง

(คสล.) ซอยน ้าบาดาลระหวา่ง บา้น ๐.๑๕ เมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

นายเพ็ง มเุขวา ถงึบา้นนายกองพันธ ์พมิพแ์หวนองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

หมู ่๒ เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๒๘ ขอ้ที ่๕

6



                      โครงการ

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

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วย

งาน

รับผดิ

ชอบ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

9 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กปรมิาณงาน กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา #####
บา้นกลาง หมู่

 ๖

กองชา่ง

(คสล.) สายบา้นนายสเุทพ  ทา้วนอ้ย  ถงึบา้น๐.๑๕ เมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

นายป้ือ  หมู ่๖ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๒ ขอ้ที ่๓๑

10 โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัสตกิคอนกรตีปรมิาณงาน กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา #####

บา้นโนนหนอง

ไฮ หมู ่๕

กองชา่ง

ภายในหมูบ่า้น บา้นโนนหนองไฮ ระหวา่งชว่ง๐.๐๕ เมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

สายบา้นนายศภุชัย ถงึ คอสะพานล าน ้าพรมองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

หมู ่๕ เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๓ ขอ้ที ่๒๗

11 โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัสตกิคอนกรตีปรมิาณงาน กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา #####
บา้นบุง่สบิสี ่

หมู ่๔

กองชา่ง

ภายในหมูบ่า้น สายกลางบา้น สายที ่๑  หมู ่๔๐.๐๕ เมตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๑ ขอ้ที ่๒๒

12 โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัสตกิคอนกรตีปรมิาณงาน กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา #####
บา้นเลา่  หมู ่๓ กองชา่ง

ภายในหมูบ่า้น สายสีแ่ยกผูใ้หญบ่า้น ถงึหรอืมพีืน้ทีใ่นการซอ่มไมน่อ้ยกวา่ ๑,๓๐๐ ตารางเมตร

สาทาง ภากดุเลาะ สาย ๒ ล าน ้าพรม หมู.่๓ เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

7



                      โครงการ

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

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วย

งาน

รับผดิ

ชอบ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๑ ขอ้ที ่๒๒

13 โครงการกอ่สรา้งถนนแอลฟัลทต์กิคอนกรตีปรมิาณงาน กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา #####
บา้นโนนทอง 

หมู ่๑

กอชา่ง

ภายในหมูบ่า้นโนนทอง สายบา้น๐.๐๕ เมตร และชว่งที ่๒ ขนาดผวิจราจร กวา้ง ๔ เมตร

นายสละ ถงึบา้นนายเป่ียง  หมูท่ี ่๑ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรอืมพีืน้ทีใ่นการปผูวิ

แอสฟัลทต์กิคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ ๑๔๕๕ ตารางเมตร

  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๓๓ ขอ้ที ่๒๗

14 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิ
ปรมิาณงาน กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลกึ

 ๐.๕๐ เมตร #####
บา้นโนนทอง

เมอืงใหม่

กองชา่ง

เหล็กแบบฝาตะแกรงเหล็ก สายทางบา้น
ยาว ๑๒๐ เมตร เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

หมู ่๑๐

นายบัวลา พรประสทิธิ ์ถงึบา้น องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่

นายสจัจะ  ชาลเีปรีย่ม หมู ่๑๐เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ที ่๕๑ ขอ้ที ่๑๓

15 โครงการเทคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ปรมิาณงาน กวา้ง ๒๕ เมตร ยาว 

๓๕ เมตร #####
บา้นเชงิส าราญ

 หมู ่๘

กองชา่ง

ลานอเนกประสงค ์หมู ่๘
หนา ๐.๑๐ เมตร  เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตสิภาต าบล
และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่ก-้

ไขเพิม่เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.

๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนา-
ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

หนา้ที ่๕๑ ขอ้ที ่๑๓
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                      โครงการ

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

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วย

งาน

รับผดิ

ชอบ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

16 โครงการยา้ยถังประปา หมู ่ ๖
ปรมิาณงาน(ตามใบปรมิาณงาน 

อบต.โนนทอง) #####
บา้นกลาง  หมุ่

 ๖

กองชา่ง

  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภา

ต าบล
และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่ก-้

ไขเพิม่เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.

๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนา-
ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

หนา้ที ่๔๘ ขอ้ที ่๑๔

17 โครงการวางทอ่สง่น ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
ปรมิาณงาน ทอ่ พวีซี ีขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๘ นิว้ #####
บา้นโนนทอง

เมอืงใหม่

กองชา่ง

จากคลองชลประทาน ถงึ หว้ยหนองผอื หมุ ่๑๐
ชนดิบานหัวชัน้ ๑๓.๕ จ านวน ๒๘

 ทอ่น

หมู ่๑๐

  เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภา

ต าบล
และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่ก-้

ไขเพิม่เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.

๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนา-
ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

หนา้ที ่๕๘ ขอ้ที ่๗

18 โครงการเสรมิสนัฝายหว้ยหวาย  หมู ่๑๐
ปรมิาณสนัฝาย ยาว ๑๒ เมตร 

กวา้ง ๐.๕๐ เมตร 47,500 
บา้นโนนทอง

เมอืงใหม่

กองชา่ง

สงู ๐.๖๐ เมตร เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตสิภาต าบล

หมู ่๑๐

และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่ก-้

ไขเพิม่เตมิ ถงึ(ฉบับที ่๗) พ.ศ.

๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนา-ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

หนา้ที ่๖๐ ขอ้ที ่๑๗
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                      โครงการ

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

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วย

งาน

รับผดิ

ชอบ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

รวม                 ๑๘   โครงการ #####
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แบบ ผด.02

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาคณุภาพชวีติ

 2.1 แผนงานดา้นสงัคมสงเคราะห์

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 โครงการจัดงานวันผูส้งุอายุ ปีละ1ครัง้ 100,000  ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

2 โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรูเ้รือ่งปีละ1ครัง้ 30,000    ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

สทิธแิกค่นพกิารและผูด้แูล

3 โครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุจ านวน 1,292 ราย ####### ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

4 โครงการเบีย้ยงัชพีคนพกิาร จ านวน 531 ราย ####### ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

5 โครงการเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์จ านวน 34 ราย 204,000  ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

รวม ๕     โครงการ #######

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ท่ี
งบประมาณ  

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ)

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

ท่ี
งบประมาณ  

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ)

                        โครงการ

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

ท่ี
งบประมาณ  

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ)

                        โครงการ
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แบบ ผด.02

ยทุธศาสตรท์ี ่3  ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

                  โครงการ

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

1 โครงการคา่ตอบแทนผูป้ฎบิัตริาชการอบต โนนทอง 11 หมูบ่า้น30,000 ต าบลโนนทองส านักปลัด

อนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

2 โครงการจัดตัง้และทบทวนซอ้มแผนปีละ 1 ครัง้ 40,000 ต าบลโนนทองส านักปลัด

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการป้องกนัและลดอบุัตภัิยทางถนนหมู ่1-11 30,000 ต าบลโนนทองส านักปลัด

ในวันส าคัญ

รวม              3 โครงการ ######

รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่  กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วยที ่

 

ด าเนนิการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.๐๒

ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพัฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว

     4.1 แผนงานดา้นการเกษตร

                    โครงการ

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

1 โครงการของศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยีเพือ่ใหศ้นูยม์คีวามพรอ้มในการให ้#### ต าบลโนนทองส านักปลัด

การเกษตรประจ าต าบล บรกิารเกษตรกร

2 โครงการอบรมการลดใชส้ารเคมใีนเพือ่สนับสนุนหมูบ่า้นตามหลัก#### ตลาดตอ้งชม ส านักปลัด

ภาคเกษตร ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ตลาดฅนพรม)

3 โครงการทอ้งถิน่ปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติเพือ่สรา้งจติส านกึในการอนุรักษ์30,000ต าบลโนนทองส านักปลัด

"ทอ้งถิน่สรา้งป่า รักษ์น ้า" ป่าไมใ้นอยูคู่ป่ระเทศไทย

รวม              3  โครงการ ####

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ที่

งบประม

าณ  

(บาท)

หน่วยงาน

รับผดิ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จาก

โครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ
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แบบ ผด.๐๑

จ านวนโครงการ จ านวน

ทีด่ าเนนิการ งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน

     1.1 แผนงานอสุาหกรรมและการโยธา
                    18 

โครงการ 28.12        4,329,000   15.25
กองชา่ง

    

                                                                       รวม
                    18 

โครงการ 4,329,000   

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาคณุภาพชวีติ

      2.1 แผนงานดา้นสงัคมสงเคราะห์                     5 โครงการ 7.81 15,528,400 54.7 กองสวัสดกิาร

      2.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง
                     5 

โครงการ 7.81          550,000      1.94 กองสวัสดกิาร

      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสขุ
                     3 

โครงการ 4.69          720,000      2.54 ส านักปลัด

                                                                       รวม13 โครงการ 16,798,400 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม 
         และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

      3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน                    3 โครงการ 4.69          100,000      0.35 ส านักปลัด

                                                                       รวม                    3 โครงการ 100,000      

ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพัฒนาดา้นการวางแผน 

การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว

      4.1 แผนงานดา้นการเกษตร
                   3 โครงการ

4.69 110,000      0.39 ส านักปลัด

บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ยทุธศาสตรแ์ผนงาน

คดิเป็นรอ้ย

ละของ

โครงการ

คดิเป็นรอ้ยละของ

งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน

รับผดิชอ

บหลัก
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จ านวนโครงการ จ านวน

ทีด่ าเนนิการ งบประมาณ
ยทุธศาสตรแ์ผนงาน

คดิเป็นรอ้ย

ละของ

โครงการ

คดิเป็นรอ้ยละของ

งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน

รับผดิชอ

บหลัก

                                                                       รวม
                   3 โครงการ

110,000      

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมจารตี

ประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

      6.1  แผนงานดา้นการศกึษา                  14 โครงการ 21.88        4,778,896 16.84 กองการศกึษา

      6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                   5 โครงการ 350,000 1.23 กองการศกึษา

                                                                       รวม                 19 โครงการ 5,128,896

ยทุธศาสตรท์ี ่7 ดา้นการพัฒนาทางการเมอืง การบรหิาร

             ของรัฐ

      7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป                  8 โครงการ 12.50        1,920,000 6.76 ส านักปลัด

                                                                       รวม                 8 โครงการ 1,920,000

รวมทัง้ส ิน้   64 โครงการ 100           28,386,296 100

4



แบบ ผด.02

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมจารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

    6.1  แผนงานดา้นการศกึษา

                                 

โครงการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการจา้งเหมารถยนตบ์รกิารรับสง่นักเรยีนเพือ่เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยของผูป้กครอง#####ในต าบลโนนทองกองการศกึษา

ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นโนนทอง (อบต.)

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติเพือ่ใหเ้ด็ก ๆ มกีจิกรรม และมกีาร40,000  " กองการศกึษา

แสดงออก รวมทัง้ใหเ้ด็กและครอบ-(อบต.)

ครัวไดท้ ากจิกรรมรว่มกนั เป็นการ

สรา้งความสมัพันธ์

3 โครงการเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูข้องเด็กศนูย ์-20,000  " กองการศกึษา

เด็กเล็ก (อบต.)

4 โครงการศกึษาดงูานเครอืขา่ยผูด้แูลเด็กในศนูย์เพือ่สง่เสรมทักษะทางดา้นการสอน30,000 " กองการศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.)

5 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานเพือ่จัดซือ้สือ่การเรยีนการสอน#####  " กองการศกึษา

ศกึษา (อบต.)

6 โครงการแสดงผลงานครแูละเด็กนักเรยีนศนูย์เพือ่สง่เสรมิทักษะทางวชิาการ10,000 กองการศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.)

7 โครงการอดุหนุนอาหารเสรมิ (นม) ร.ร.เพือ่สง่เสรมิการดืม่นมเพือ่สขุ#####โรงเรยีน  จ านวน 6 แหง่กองการศกึษา

ในเขตต าบลโนนทองและศนูยเ์ด็กเล็กภาพเด็กนักเรยีน (อบต.)ศนูยเ์ด็กเล็ก  1  แหง่

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วยงาน

รับผดิชอ

บหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562รายละเอยีดกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ
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โครงการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วยงาน

รับผดิชอ

บหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562รายละเอยีดกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

ต าบลโนนทอง

8 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรยีนเพือ่สง่เสรมิอาหารกลางวัน #####ศนูยเ์ด็กเล็ก  1  แหง่กองการศกึษา

ศนูยเ์ด็กเล็ก อบต.โนนทอง (อบต.)

9 โครงการเงนิอดุหนุนโรงเรยีนบา้นโนนเขวาเพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนเพือ่ด าเนนิตาม40,000 ในต าบลโนนทองกองการศกึษา

โครงการแขง่ขนักฬีานักเรยีน(อบต.)

10 โครงการเงนิอดุหนุนโรงเรยีนบา้นแกง้ตาดไซเพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนเพือ่ด าเนนิการตาม20,000  " กองการศกึษา

โครงการเดนิทางไกลอยูค่า่ยลกูเสอื-เนตร( อบต.)

นารี

11 โครงการเงนิอดุหนุนโรงเรยีนบา้นบุง่สบิสี-่เพือ่ยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีน30,000 " กองการศกึษา

ราษฎบ ารงุ ( อบต.)

12 โครงการอดุหนุนโรงเรยีนบา้นกลางเพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการพัฒนา20,000 " กองการศกึษา

เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ของ( อบต.)

กลุม่นักเรยีน อบต.โนนทอง

13 โครงการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในศนูย์เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพประสทิธผิล10,000  " กองการศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนทองการเรยีนการสอนของครศูนูยฯ์( อบต.)

14 โครงการเงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารโรงเรยีนประถม 6โรงเรยีน ##### " กองการศกึษา

กลางวันโรงเรยีนประถมในเขตต าบล โนนทอง

รวม                14  โครงการ #####
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แบบ ผด.02

ยทุธศาสตรท์ี ่7 ดา้นการพัฒนาทางการเมอืง การบรหิารของรัฐ

    7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

                  โครงการ

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

1 โครงการจา้งเหมาบรกิาร เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบคุลากรใน###### อบต.โนนทองส านักปลัด

อบต.โนนทอง

2 โครงการคา่รับรองและพธิกีารเพือ่เป็นรายจา่ยการรับรองและพธิกีาร90,000  " ส านักปลัด

3 โครงการสง่เสรมิอาชพีและตลาดทอ่งเทีย่วเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ######  " ส านักปลัด

วถิเีกษตรต าบลโนนทอง สง่เสรมิอาชพีและตลาดทอ่งเทีย่ว

วถิเีกษตรต าบลโนนทอง

4 โครงการอบรมเพือ่เพืม่ประสทิธภิาพในเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรม######  " ส านักปลัด

การปฏบิัตงิานของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภารวมทัง้การดงูานเพือ่พ ฒนาและเพิม่

พนักงาน อบต พนักงานจา้ง ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน

5 โครงการเลอืกตัง้นายกและสมาชกิองคก์ารเพือ่ใหเ้ป็นไปตามระบอบประชาธปิไตย###### อบต.โนนทองส านักปลัด

บรหิารสว่นต าบลโนนทอง อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ

6 โครงการสรา้งความโปรง่ใสในการปฎบิัต-ิเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสรา้งความโปรง่ใส20,000 อบต.โนนทองส านักปลัด

ราชการ ในการปฎบิัตริาชการ

7 โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ จัดประชมุเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าแผนพัฒนา -30,000 "

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วยงาน

รับผดิชอ

บหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ
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                  โครงการ

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
ที่

งบประมา

ณ  

(บาท)

หน่วยงาน

รับผดิชอ

บหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

ประชาคมแผน ทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ทอ้งถิน่ พัฒนาผูน้ าชมุชน และขบัเคลือ่น

พัฒนาผูน้ าชมุชน และขบัเคลือ่นแผนพัฒนาแผนพัฒนาทอ้งถิน่

ทอ้งถิน่

8 โครงการคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าแผนทีภ่าษีเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจัดท า######  " กองคลัง

แผน่ทีภ่าษีของ อบต โนนทอง

รวม               8  โครงการ ######
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แบบ ผด.02

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาคณุภาพชวีติ

    2.2 แผนงานดา้นสาธารณสขุ

                  โครงการ

ต.ค.พ.ยธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.คส.ค.ก.ย.

1 โครงการบา้นสวยเมอืงสขุ จ านวน 11 หมุบ่า้น #####  "  ส านักปลัด

(อบต.)

2 โครงการรณรงคล์ดปรมิาณและคัดแยกเพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพทีด่ทัีง้สขุภาพ###### "  ส านักปลัด

ขยะอนิทรยีห์รอืขยะเปียกครัวเรอืนทางใจ และสขภาพทางกายและเพือ่(อบต.)

ไมใ่หบ้า้นเรอืนเป็นทีเ่พาะเชือ้โรค

3 โครงการอบรมป้องกันควบคมุไขเ้ลอืดออกจ านวน 11 หมู่ #####ต.โนนทอง ส านักปลัด

(อบต.)

4 โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุจ านวน  11  หมู่ #####ต.โนนทอง ส านักปลัด

รวม                   ๓  โครงการ #####

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ที่
รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จาก

งบประม

าณ  

สถานที่

ด าเนนิก

หน่วย

งาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.๐๒/๑

1.1 แผนงานเคหะชุมชน
                    ครุภณัฑ์

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 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นการท างาน 22,000          ต าบลโนนทอง กองช่าง

1 เคร่ือง

2 โครงการเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม เพ่ือใชใ้นการท างาน 4,300            ต าบลโนนทอง กองช่าง
ติดตั้งถงัหมึก

3 โครงการค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือใชใ้นการท างาน 2,500            ต าบลโนนทอง กองช่าง
(ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์)

รวม                   3  โครงการ 28,800          

17

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง

ท่ี
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

งบประมาณ  
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.๐๒/๑

1.1 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป
                    ครภัุณฑ์

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

1 โครงการคา่จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บานเพือ่ใชใ้นการจัดเก็บ#####ต าบลโนนทองส านักงานปลัด

(มอก.)  3 ตู ้ๆ ละ 5,500 เอกสาร

(ครภัุณฑส์ านักงาน)

2 โครงการจัดซือ้รถโดยสาร 12 ทีน่ั่งเพือ่ไวใ้ชใ้นการรับสง่#####ต าบลโนนทองส านักงานปลัด

(ดเีซล) ปรมิาณกระบอกสบูไมต่ า่กวา่หนังสอื

๒,๔๐๐ ซซี ี

3 โครงการจัดซือ้ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์เพือ่ใชใ้นการท างาน#####ต าบลโนนทองส านักงานปลัด

จ านวน 2 เครือ่ง

4 โครงการคา่จัดซือ้คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คเพือ่ใชใ้นการท างาน#####ต าบลโนนทองส านักงานปลัด

(ครภัุณฑค์อมพวิเตอร)์ 1 เครือ่ง

5 คา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้าเพือ่ใชใ้นการท างาน5,000  ต าบลโนนทองส านักงานปลัด

จ านวน 2 เครือ่ง

รวม 5 โครงการ #####

แบบ ผด.๐๒/๑

บญัชจี ำนวนครภุณัฑส์ ำหรบัทีไ่มไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ที่
รายละเอยีด

ของครภัุณฑ์

งบประม

าณ  

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิกา

ร

หน่วยงา

นรับผดิ

ชอบ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



1.1 แผนงานสาธารณสุข
                    ครุภณัฑ์

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 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั เพ่ือใชใ้นการก าจดั 59,000          ต าบลโนนทอง ส านกังานปลดั

(ครุภณัฑก์ารเกษตร) ยงุลายซ่ึงเป็นพาหะ
น าโรค

รวม                   1  โครงการ 59,000          

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น

ท่ี
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

งบประมาณ  
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง



แบบ ผด.๐๒/๑

1.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
                    ครุภณัฑ์

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 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นการท างาน 22,000          ต าบลโนนทอง กองสวสัดิการ

จ านวน 1 เคร่ือง

2 โครงการค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือใชใ้นการท างาน 2,500            ต าบลโนนทอง กองสวสัดิการ
จ านวน 1 เคร่ือง

3 โครงการค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ เพ่ือใชใ้นการท างาน 21,000          ต าบลโนนทอง กองสวสัดิการ
(ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์)

รวม                   3  โครงการ 45,500          

2 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นการท างาน 22,000          ต าบลโนนทอง ส านกังานปลดั

จ านวน 1 เคร่ือง
(ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์)

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง

ท่ี
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

งบประมาณ  
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



3 โครงการค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือใชใ้นการท างาน 15,000          ต าบลโนนทอง ส านกังานปลดั
จ านวน 6 เคร่ือง
(ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์)

4 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นการท างาน 44,000          ต าบลโนนทอง กองคลงั

จ านวน 2 เคร่ือง

5 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือใชใ้นการท างาน 5,000            ต าบลโนนทอง กองคลงั
จ านวน 2 เคร่ือง



แบบ ผด.๐๒

ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพัฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว

     4.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

                    โครงการ

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

1 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาเด็กและปีละ 1ครัง้ 150,000 ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

เยาวชนต าบลโนนทอง

2 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่ปีละ 1 ครัง้ 150,000 ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

พัฒนากลุม่องคก์รผูส้งูอายุ

3 โครงการฝึกอบรมสายใยรักแหง่ปีละ 1 ครัง้ 50,000  ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

ครอบครัว

4 โครงการฝึกอบรมอาชพีแกผู่ส้งูอายุปีละ 1 ครัง้ 50,000  ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

ผูพ้กิาร ประชาชนท่ัวไป 

5 โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพือ่ปีละ 1 ครัง้ 150,000 ต าบลโนนทองกองสวัสดกิาร

พัฒนาศักยภาพกลุม่สตรี

รวม              ๕  โครงการ 550,000 

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ที่
รายละเอยีด

ของ

กจิกรรมที่

งบประมา

ณ  (บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หน่วยงา

นรับ

ผดิหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.๐๒

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมจารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่

     6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

                    โครงการ

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

1 โครงการสง่ทมีกฬีาเขา้รว่มแขง่ขนัสง่ทมีนักกฬีาคณะผูบ้รหิาร #####อบต.โนนทองกองการศกึษา
กฬีาทอ้งถิน่ พนักงานจา้ง อบต โนนทอง

2 โครงการรว่มจัดงานและแสดงนทิรรศการและรว่มจัดนทิรรศการงานพระไกรสงิหนาท#####  " กองการศกึษา

ออกรา้นในงานพระไกรสงิหนาท

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในเพือ่สง่เสรมิและสบืสานประเพณี#####  " กองการศกึษา

ต าบลโนนทอง ลอยกระทง

4 โครงการรว่มจัดงานและแสดงนทิรรศการเพือ่สง่เสรมิและสบืสานประเพณี#####  " กองการศกึษา

ออกงานรา้นประเพณีสาวบา้นแต ้ สาวบา้นแต ้

5 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และ สมาชสิภา #####  " กองการศกึษา

ประเพณีหลอ่เทยีนพรรษา ประชาชาท่ัวไป เขา้รว่มกจิกรรม

ในวันส าคัญทางพทุธศาสนา 

ลด ละ เลกิ อบายมขุ

รวม             5 โครงการ #####

บญัชจี ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทอง

ที่
รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จาก

โครงการ

งบประม

าณ  

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิกา

ร

หน่วยงาน

รับผดิ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562


