
 
ประกาศ อบต.บ้านโนน 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบหกเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ) 

******************************************* 
            ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้ง  มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ดังนั้นเพ่ือการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อบต.บ้านโนน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบหกเดือนปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.บ้านโนน และเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในช่วงหกเดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 
 

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

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



    11. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน  
    พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ้านโนนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ง. การวางแผน 
           อบต.บ้านโนน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
          อบต.บ้านโนน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รอบหกเดือน ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

32 2,025,000.00 42 2,071,500.00 127 22,687,622.00 135 26,988,265.00 134 27,692,805.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

32 4,673,600.00 42 6,272,800.00 236 59,071,001.00 260 62,603,201.00 246 60,751,411.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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 
11,558,600.0

0 
105 17,764,300.00 415 101,716,373.00 450 112,721,466.00 435 

111,574,216.0
0 

 

  
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บ้านโนน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 75 โครงการ 
งบประมาณ 25,042,680 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญตั ิ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 62 24,879,180.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมืองและชมุชนให้น่าอยู่ 8 80,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 2 20,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3 63,500.00 



รวม 75 25,042,680.00 
 

     
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านโนน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหาร 
สมาชิกฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

17,000.00 

ส านัก/กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านัก
นโยบายและแผน, กอง
วิชาการและแผนงาน 

เพื่อให้ผู้บริหารสามาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างได้
ปฏิบัติงานยึดหลักนิติธรรม 
คุณธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้น า
ชุมชน พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต าบลบ้านโนนพัฒนา
ท้องถ่ิน ต าบลบ้านโนน 

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

เพื่อจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

หมู่ที่ 1-9 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ อบต.บ้าน
โนน 

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการเช่า
พื้นที่เว็บไซต์ของ อบต.บ้านโนน 

เว๊บไซต์ อบต.บ้านโนน 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและ 
สมาชิกสภาท้องถ่ินของ อบต.บ้านโนน 

253,020.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้อง ถ่ินและสมาชิก
ท้องถ่ินของ อบต.บ้านโนน 

อบต.บ้านโนน 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันหลัก ของ
ชาติ 

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

เพื่อปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ 
ความจงรัก ภักดี การปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน 

หมู่ที่ 1-9 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

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

เพื่อจัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อให้ เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน 

อบต.บ้านโนน 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้ จังหวัดขอนแก่น 

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

เพื่อป้องกันและรักษาผู้ที่ติดยาเสพ
ติด 

กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้ อ าเภอซ าสูง 

70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและรักษาผู้ที่ติดยาเสพ
ติด 

อ าเภอซ าสูง 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอปท.เพื่อเป็น 
คชจ. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่าย
ในการอ าการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างของ อปท.ฯ 

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

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อ 
มูลข่าวสารการด าเนินการของ
อบต.ใน ระดับอ าเภอ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

10
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอซ าสูง งานรัฐ
พิธี 

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

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงาน 
ประเพณีและรัฐพิธีต่างๆ 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

11
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้ออาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.บ้านโนน 

159,495.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวัน รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน 
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

12
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้ออาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.บ้านแห้ว 

123,480.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวัน รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน 
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

13
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์ พัฒนา
เด็กบ้านโนน 

1,071,997.0
0 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม
รับ ประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ครบ ทุกคน 



14
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์ พัฒนา
เด็กบ้านแห้ว 

1,071,997.0
0 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม
รับ ประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ครบ ทุกคน 

15
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ โรงเรียนบ้าน
โนน 

1,071,997.0
0 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม
รับ ประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ครบ ทุกคน 

16
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ โรงเรียนบ้าน
แห้ว 

1,071,997.0
0 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม
รับ ประทานอย่างทั่วถึงเพื่อเป็น
การส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ครบ ทุกคน 

17
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ บ้านโคกใหม่
(นายม) 

1,071,997.0
0 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม
รับ ประทานอย่างทั่วถึงเพื่อเป็น
การส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ครบ ทุกคน 

18
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ บ้านโคกใหม่
นายม(สาขาดงซ า) 

1,071,997.0
0 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม
รับ ประทานอย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม
ครบ ทุกคน 

19
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจน 
ยากไร้ ด้วยโอกาส ในสังกัดศพด.อบต.บ้าน
โนน 

99,600.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของ
เด็ก 

นักเรียนใน ศพด.ทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

20
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเรียน 10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมซักซ้อมท า
ความเข้า เด็กเล็กก่อนเข้าเรียน 
ศพด. 

เด็กและผู้ปกครองเด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนน และบ้านแห้ว 

21
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้
แสดง ออกและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันเด็ก 

จ านวน 200 คน 

22
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนตามโครงการ 
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน 

907,200.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวัน รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหาร กลางวันครบทุก
คนทุกวัน 

23
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแห้วตามโครงการ 
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน 

617,400.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวัน รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหาร กลางวันครบทุก
คนทุกวัน 

24
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมตามโครง 
การอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน 

424,200.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวัน รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหาร กลางวันครบทุก
คนทุกวัน 

25
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม(สาขา
ดงซ า) ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนฯ 

126,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวัน รับประทานอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหาร กลางวันครบทุก
คนทุกวัน 

26
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
ของ ศพด.บ้านโนน 

13,330.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

27
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
ของ ศพด.บ้านโนน 

9,300.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

28
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
ของ ศพด.บ้านโนน 

6,200.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

29
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อหนังสือเรียน ของ 
ศพด.บ้านโนน 

6,200.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

30
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
ของ ศพด.บ้านแห้ว 

10,320.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

31
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
ของ ศพด.บ้านแห้ว 

7,200.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 



32
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
ของ ศพด.บ้านแห้ว 

4,800.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

33
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อหนังสือเรียน ของ 
ศพด.บ้านแห้ว 

4,800.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

34
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนา 
การค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของ 
ศพด.บ้านโนน 

52,700.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านโนน 

35
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาในการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนา 
การค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของ 
ศพด.บ้านแห้ว 

40,800.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการบริการ
ใน การจัดการศึกษาครบทุกคน 

ศพด.บ้านแห้ว 

36
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ห่วงใยผู้สูง อายุ 
ของ อบต.บ้านโนน 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพ อย่างต่อเนื่อง 

ผู้สูงอายุต าบล บ้านโนน 

37
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี บุญบั้ง
ไฟ 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี บุญบั้งไฟ 

ต าบลบ้านโนน 

38
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
เข้าพรรษา - ออกพรรษา 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี ของไทยและท้องถ่ิน 

ประชาชน 

39
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สัมพันธ์ 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาว่างให้
เป็น ประโยชน์และเพื่อสุขภาพที่ดี
ของเด็ก 

ศพด.บ้านโนน ศพด.
บ้านแห้ว 

40
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนปกครองอ าเภอซ าสูงตามโครงการ 
แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอ าเภอ ซ า
สูง 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ของดีอ าเภอซ าสูงให้ได้
มาตรฐานคุณภาพ 

อ าเภอซ าสูง 

41
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

41,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการ
ระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน 

หมู่ที่ 1-9 

42
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี บ้านเรือนสะอาด
ลดโรคระบาดในชุมชน หมู่ที่ 1 

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

-เพื่อให้หมู่บ้านมีสุขภาพดี 
สภาพแวดล้อมดี มีความสะอาด
และปลอดภัยจากโรคระบาดในชุม
ชุน 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

43
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี บ้านเรือนสะอาด
ลดโรคระบาดในชุมชน หมู่ที่ 2 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ตระหนัก
และร่วมมือกันรักษาความสะอาด
บ้านเรื่อนและหมู่บ้านของตนเอง 

จ านวน 90 ครัวเรือน 

44
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี บ้านเรือนสะอาด 
ลดโรคระบาดในชุมชน หมู่ที่ 3 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของ
ตนเอง 

จ านวน 158 หลังคา
เรือน 

45
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี บ้านเรือนสะอาด 
ลดโรคระบาดในชุมชน หมู่ที่ 4 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
สุขภาพดี บ้านเรือนดสะอาด 
ปลอดภัยจากโรค 

ประชาชนทุกครวัเรือน
ในหมู่บ้าน 

46
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี บ้านเรือนสะอาด 
ลดโรคระบาดในชุมชน หมู่ที่ 5 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของ
ตนเอง 

จ านวน 137 หลังคา
เรือน 

47
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี บ้านเรือนสะอาด 
ลดโรคระบาดในชุมชน หมู่ที่ 6 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของ
ตนเอง 

จ านวน 109 หลังคา
เรือน 

48
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี บ้านเรือนสะอาด 
ลดโรคระบาดในชุมชน หมู่ที่ 7 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความ
ตระหนักและร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและหมู่บ้านของ
ตนเอง 

จ านวน 90 หลังคาเรือน 



49
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การใช้
เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน บ้านแห้ว 
หมู่ที่ 8 

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

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีเกลือ
ไอโอดีนไว้บริโภคในครัวเรือน 

อสม. และประชาชน 
จ านวน 50 คน 

50
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การใช้
เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน บ้านแห้ว 
หมู่ที่ 9 

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

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีเกลือ
ไอโอดีนไว้บริโภคในครัวเรือน 

อสม. และประชาชน 
จ านวน 50 คน 

51
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต. บ้าน
โนน 

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

เพื่อการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ 
อบต. บ้านโนน มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กู้ชีพต าบลบ้านโนน 

52
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม 16,537.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ และให้
ความรู้ด้านหัตถกรรม 

จัดฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ 

53
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านโภชนาการ 17,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดปัญหาและหาแนวทางการ
แก้ไข ปัญหาความยากจนและผู้มี
รายได้น้อย 

ครัวเรือนที่รายได้ ตก
เกณฑ์ จปฐ. 

54
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.บ้านโนน 

9,184,915.0
0 

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

เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกัน
รายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
บ้านโนน 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ ต าบล
บ้านโนน 

55
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 
พิการหรือทุพพลภาพ 

4,608,000.0
0 

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

เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกัน
รายได้ ให้แก่คนพิการฯในพื้นที่
ต าบลบ้านโนน 

คนพิการหรือทุพพลภาพ 
ในพื้นที่ต าบลบ้านโนน 

56
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ 
ราชการท้องถ่ิน 

416,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

30 คน 

57
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

สมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้แก่พนัก 
งานจ้างของ อบต.บ้านโนน 

87,045.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สังคมให้แก่ พนักงานจ้างของ 
อบต.บ้านโนน 

พนักงานต าบลบ้านโนน 

58
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน 
ระดับพื้นที่ อบต.บ้านโนน (สปสช.) 

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

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพใน ระดับพื้นที่ อบต.บ้าน
โนน (สปสช.) 

กองทุนระบบ สปสช. 

59
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

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

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

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทใน
การ ไกล่เกลี่ย ประนอมและระงับ
ข้อพิพาทใน ท้องถ่ินเพื่อลด
ปริมาณคดีเล็กๆน้อยๆลง 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
50 คน 

60
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการผู้สัมผัส 
อาหารส าหรับร้านอาหาร และแผงลอย 
จ าหน่ายอาหาร 

12,050.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลอาหารและความรู้เรื่อง
กฎหมาย 

กลุ่มร้านอาการและแผน
ลอยจ าหน่วยอาหาร ม.
1-9 

61
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แกเด็ก
และเยาวชน 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชน 

62
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานด าเนินการ
ลือกต้ังและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
หน่วยเลือกต้ัง สมาชิกสภา อบต.นายก อบต.
บ้านโนน 

22,840.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานเลือกต้ัง 

จพง.ด าเนินการเลือกต้ัง
และ จนท.รักษาความ
ปลอดภัยในหน่วย
เลือกต้ัง 

63
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 3,500.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ 

หมู่ที่ 1-9 

64
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการก าจัด
ขยะและ ลดปริมาณขยะภายใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

65
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกกลบ หลุมขยะ ม.1-9 50,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อเป็นการจัดการสิ่งปฎิกูลภายใน
ต าบล 

จ านวน 5 หลุม 



66
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการท ารั้วและป้าย ศพด. รอบอาคาร 
ศพด.บ้านโนน 

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

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปนอก 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านโนน 

67
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการท ารั้วพร้อมประตูบริเวณ รอบอาคาร 
ศพด.บ้านแห้ว 

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

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปนอก 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านแห้ว 

68
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

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

เพื่อเป็นแนวเขตและป้องกันการ
ลักขโมยของส่วนราชการ 

อบต.บ้านโนน 

69
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ 
อบต.บ้านโนน 

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

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

อบต.บ้านโนน 

70
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กระนว
นตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
2 

30,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 2 

71
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

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

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้มาก
ยิ่งข้ึน 

จ านวน 3 จุด 

72
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

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

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้มาก
ยิ่งข้ึน 

จ านวน 3 จุด 

73
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการอบรมการป้องกันและระงับเหตุ 
เกี่ยวกับไฟป่า 

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

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชนให้มาก
ยิ่งข้ึน 

จ านวน 1ครั้ง/ปี 

74
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หมูที่1-9 

75
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ 
อบต. บ้านโนน 

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

เพื่อให้ที่ท าการ อบต.มีความสวย
งานและประชาชนมีความพึงพอใจ
เมื่อมาใช้บริการ 

จ านวน 1 ครั้ง 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บ้านโนน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา 
รวม 26 โครงการ จ านวนเงิน 24,279,543 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ จ านวนเงิน 10,860,962 ลา้นบาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 23 12,432,938.77 23 10,845,741.69 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 1 5,550.00 1 5,550.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 1 9,670.00 1 9,670.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5,950.00   

รวม 26 12,454,108.77 25 10,860,961.69 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านโนน ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโนน 

253,020.00 252,575.25 252,575.25 444.75 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอซ า
สูง จังหวัดขอนแก่น 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการขอศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับ
อ าเภอ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดซื้อจัด
จ้างอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน 

159,495.00 91,140.00 91,140.00 68,355.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดซื้อจัด
จ้างอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห้ว 

123,480.00 70,560.00 70,560.00 52,920.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,071,997.00 556,080.20 346,480.74 515,916.80 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,071,997.00 556,080.20 346,480.74 515,916.80 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,071,997.00 556,080.20 346,480.74 515,916.80 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,071,997.00 556,080.20 346,480.74 515,916.80 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,071,997.00 556,080.20 346,480.74 515,916.80 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,071,997.00 556,080.20 346,480.74 515,916.80 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนของโรงเรียน
บ้านโนน 

907,200.00 445,200.00 445,200.00 462,000.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนของโรงเรียน
บ้านแห้ว 

617,400.00 308,700.00 308,700.00 308,700.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนของโรงเรียน
บ้านโคกใหม่นายม 

424,200.00 212,100.00 212,100.00 212,100.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนของโรงเรียน
บ้านโคกใหม่นายม(สาขา
ดงซ า) 

126,000.00 67,200.00 67,200.00 58,800.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านโนน 

657,000.00 657,000.00 327,600.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,184,915.00 4,121,500.00 4,121,500.00 5,063,415.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,608,000.00 2,189,200.00 2,189,200.00 2,418,800.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 

416,000.00 416,000.00 416,000.00 0.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

87,045.00 29,198.32 28,998.00 57,846.68 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน

105,966.00 98,244.00 98,244.00 7,722.00 



ระดับพื้นที่ อบต.บ้านโนน 
(สปสช.) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมเจ้า
พนักงานด าเนินการ
เลือกต้ังและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยใน
หน่วยเลือกต้ัง สมาชิกสภา 
อบต.บ้านโนน 
ปีงบประมาณ 2565 

22,840.00 22,840.00 22,840.00 0.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนต าบลบ้านโนน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

10,000.00 5,950.00 0.00 4,050.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

โครงการต้ังจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

20,000.00 5,550.00 5,550.00 14,450.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

10,000.00 9,670.00 9,670.00 330.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

134 27,692,805.00 62 24,879,180.00 23 12,432,938.77 23 10,845,741.69 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 246 60,751,411.00 8 80,000.00 1 5,550.00 1 5,550.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

26 3,620,000.00 2 20,000.00 1 9,670.00 1 9,670.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

29 19,510,000.00 3 63,500.00 1 5,950.00   

รวม 435 111,574,216.00 75 25,042,680.00 26 12,454,108.77 25 10,860,961.69 
 

                                                        



 

 


