
       ประกาศ อบต.โนนแดง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาทอ้งถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนนิงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มกีลไกให้
ประชาชนในทอ้งถิน่มีส่วนรว่มด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิน่เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ อบต.โนนแดง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.โนนแดง ดังนี ้
ก. วิสัยทศัน ์ของ อบต.โนนแดง 
    "เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี" 
ข. พนัธกิจ ของ อบต.โนนแดง 
     
ค. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของ อบต.โนนแดงได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
    ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานการเกษตร 
        3. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร เศรษฐกจิชุมชน 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
    ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
        2. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
        3. แผนงานการศกึษา 
        4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        5. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
        6. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
        7. งบกลาง 
 
    ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรกัษาส่ิงแวดล้อม 
        1. แผนงานการเกษตร 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
 
    ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ง. การวางแผน 
    อบต.โนนแดง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนรว่มของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพืน้ที่ ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพือ่
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
    อบต.โนนแดง ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 15 5,175,000.00 17 

20,673,000.0
0 

49 
50,047,000.0

0 
54 

64,803,222.0
0 

40 9,617,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 0 0.00 0 0.00 4 1,030,000.00 18 4,204,000.00 2 700,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 33 
14,132,800.0

0 
35 

14,219,300.0
0 

37 
14,654,500.0

0 
41 

14,954,500.0
0 

44 
15,509,500.0

0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

1 40,000.00 1 40,000.00 2 140,000.00 2 140,000.00 3 100,000.00 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5 660,000.00 5 640,000.00 7 1,575,000.00 10 1,515,000.00 10 1,465,000.00 

รวม 54 
20,007,800.0

0 
58 

35,572,300.0
0 

99 
67,446,500.0

0 
125 

85,616,722.0
0 

99 
27,391,900.0

0 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.โนนแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 17,525,721 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 20 3,340,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 33 13,683,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 3 70,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 10 432,220.70 

รวม 66 17,525,720.70 
 

    
 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนแดง มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
บ้านนายสุราช พงษ์ศรี ถึง 
ถนนหมู่ท่ี 6 บ้านโนนแดง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ 

182,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร (2) ราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.10 
เมตร (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 น้ิว หนา 6 มม.) 
จ านวน 36 ฝา (4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ 
ขนาด 2 น้ิว หนา 6 มม.) จ านวน 6 ฝา 

2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการคลองสวยน้ าใส 
คนไทยมีสุข 

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

เพื่อปลุกจิตส านึกไม่ไห้ท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม -ปลูกปุาบริเวณที่สาธารณะในต าบล -
จัดอบรมให้ความรู้การควบคุมและปูองกันไฟปุา -
ปลุกจิตส านึกให้รู้ รักและหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ 
-ปลูกหญ้าแฝก -อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ -ก่อสร้างฝายมีชีวิต 

3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ส านักงาน อบต.โนนแดง 1,513,000.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน และหน่วยงานท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร สูง เมตร หรือ
มีพื้นท่ีใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. ติดต้ัง
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.793794, 101.902506 

4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด บ้าน
นางดวงตา หงษ์มา บ้าน
โนนแดง หมู่ท่ี 1 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

104,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ น้ า
ไม่ท่วมขัง 

(1) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 44 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (2) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 น้ิว 
หนา 6 มม.) จ านวน 43 ฝา (3) ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก
ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2 น้ิว หนา 6 มม.) จ านวน 3 
ฝา (4) งานขุดลอกดินในรางระบายน้ า(ขุดขนท้ิง) 
ยาว 100 เมตร (5) ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.781724,101.894891 
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.782011,101.895249 

5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
บ้านนางสมพิศ ใสแสง ถึง
บ้านนายเรียบ ศรีอรัญ 
บ้านโนนเสาเล้า หมู่ท่ี 3 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้าน

161,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

1. เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 
2. เพื่อให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ 
น้ าไม่ท่วมขัง 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร (2) 
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 32.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.50 เมตรยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 น้ิว 
หนา 6 มม.) จ านวน 31 ฝา (4) ท่อระบายน้ า 



เขว้า จังหวัดชัยภูมิ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 3 
ท่อน 

6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ าบ้าน นาย
ทองขันธ์ หนันจันทา บ้าน
เจริญผล หมู่ท่ี 4 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

173,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

1. เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 
2. เพื่อให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ 
น้ าไม่ท่วมขัง 

(1) เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับพื้น
ถนน) ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 35 เมตร 
หนา 0.11 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า 136 ตารางเมตร (2) ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร (3) 
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 
เมตร (เหล็กฉาก 2 น้ิว หนา 6 มม.) จ านวน 50 
ฝา พร้อมติดปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย พิกัด
จุดเริ่มต้น 15.781637, 101.901706 พิกัด
จุดสิ้นสุด 15.781310, 101.901624 

7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
บ้านนายบุญ มุ่งสมัคร ถึง
บ้านนางเพรชนภา ผุดผ่อง 
บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 5 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

104,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

1. เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 
2. เพื่อให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ 
น้ าไม่ท่วมขัง 

1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.20 
เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 57.2 ตารางเมตร 
(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 
0.10 เมตร (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 น้ิว หนา 
6 มม.) จ านวน 26 ฝา (4) ท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 16 ท่อน 
(5) ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.784423, 101.900830 พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.784413, 101.901140 

8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนดินลูกรัง สายบ้าน
นางสายันต์ ศุภมาตร บ้าน
หนองบ่อ หมู่ท่ี 6 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

346,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร (1) ลงดิน
ยกระดับคันทาง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 100 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. (2) วางท่อระบายน้ า 
คสล. (มอก.ช้ัน 3) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 95 ท่อน ยาแนวประสานท่อ เทดาด
คอนกรีตปากท่อ พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง
เหล็ก จ านวน 3 จุด (3) ลงดินลูกรังผิวถนน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
66 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ (4) ปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย พิกัดจุดเริม่ต้น 
15.777281, 101.882797 

9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางละมุล คงวันดี ถึง 
บ้านนางแสง คงวันดี บ้าน
ซับช่องแมว หมู่ท่ี 7 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

84,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้าง
รวมไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 
พร้อมติดปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย พิกัด
จุดเริ่มต้น 15.853933, 101.912176 พิกัด
จุดสิ้นสุด 15.854298, 101.912123 

10
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ซอยบ้านนายสมส่า ทน
โนนแดง บ้านหนองสโมง
เหนือ หมูท่ี่ 8 ต าบลโนน
แดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

117,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

1. เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 
2. เพื่อให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ 
น้ าไม่ท่วมขัง 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร (2) ราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 31.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 น้ิว หนา 
6 มม.) จ านวน 28 ฝา (4) ปูายโครงการ จ านวน 
1 ปูาย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.786262, 
101.897834 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.785984, 
101.897801 

11
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นางประพันธ์ ปูองขันธ์ 
บ้านหนองสโมงเหนือ หมู่
ท่ี 8 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ 

95,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 153 
ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.786272, 
101.898150 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.786698, 
101.898237 

12
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางท่อระบายน้ า บ้าน

181,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

1. เพื่อให้มีถนนสัญจรไป มา ได้สะดวก 
2. เพื่อให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ 
น้ าไม่ท่วมขัง 

1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร (2) ขุด



สาธารณูปการ นายบุญเลิศ จิตชัย บ้าน
เจริญทรัพย์ หมู่ท่ี 9 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 
เมตร จ านวน 75 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ 
(3) บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 เมตร พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 6 จุด (4) รางระบายน้ า 
คสล. บริเวณปากทาง(ฝาปิด คสล.) ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาวรวม 7 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.12 เมตร (5) ติดปูายโครงการ จ านวน 1 
ปูาย 

13
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง 

260,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถให้มีความ
เหมาะสมกับการจอดรถของอบต.โนน
แดง 

ขนาดพื้นท่ีเทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 488.80 
ตร.ม. หนา 0.15 เมตร (1) พื้นท่ีในโรงรถ ขนาด
กว้าง 12.50 เมตร ยาว 18.50 เมตร (2) พื้นท่ี
ด้านหน้าโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 13.90 เมตร 
ยาว 18.50 เมตร (3) ติดต้ังปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.794214, 
101.901688 

14
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา
โซล่าเซลล์ บ้านโนนแดง 
หมู่ท่ี 1 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟูาโซล่าเซลล์ จ านวน 1 จุด 
ทางเข้าบ้าน นางชาลินี แรงโนนแดง ติดต้ังจ านวน 
1 ชุด ๆ ละ 1,650 บาท ประกอบด้วย สปอร์ต
ไลท์ LED โซล่า 60w วัสดุโลหะผสมอลูมิเนียม + 
กระจกนิรภัย ขนาด โคมไฟ 28.2x22.3 CM 
หลอดไฟ 60W, 100SMD LED แผงโซล่าเซล 
20W, 10V 

15
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา
โซล่าเซลล์ บ้านโนนแดง 
หมู่ท่ี 2 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟูาโซล่าเซลล์ ซอยขุนด่านบ้านนาย
มน กิ่งชัย ไปมูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 3 จุด ดังน้ี 
1. บริเวณนานายเจริญ โถชัย 2. บริเวณนานางไล้ 
บ ารุงศรี 3. บริเวณนานางเยาว์ สามารถกุล ติดต้ัง
จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 1,650 บาท ประกอบด้วย 
สปอร์ตไลท์ LED โซล่า 60w วัสดุโลหะผสม
อลูมิเนียม + กระจกนิรภัย ขนาด โคมไฟ 
28.2x22.3 CM หลอดไฟ 60W, 100SMD 
LED แผงโซล่าเซล 20W, 10V 

16
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา
โซล่าเซลล์ บ้านโนนเสา
เล้า หมู่ท่ี 3 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟูาโซล่าเซลล์ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ท่ี 
3 จ านวน 1 จุด บริเวณทางเข้าถนนเส้นห้วยปาก
ขาด ติดต้ังจ านวน 1 ชุดๆ ละ 1,650 บาท 
ประกอบด้วย สปอร์ตไลท์ LED โซล่า 60w วัสดุ
โลหะผสมอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย ขนาด โคม
ไฟ 28.2x22.3 CM หลอดไฟ 60W, 100SMD 
LED แผงโซล่าเซล 20W, 10V 

17
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา
โซล่าเซลล์ บ้านเจริญผล 
หมู่ท่ี 4 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟูาโซลา่เซลล์ บ้านเจริญ
ผล หมู่ท่ี 4 จ านวน 3 จุด 1. บริเวณหน้าบ้าน
นายสุเวช กองชัย 2. บริเวณหน้าบ้านนางบุญมา 
เทพนุรักษ์ 3. บริเวณหน้าบ้านนางพิสมัย 
กรรเชียง ติดต้ังจ านวน 3 ชุด ๆ ละ 1,650 บาท
ประกอบด้วยสปอร์ตไลท์ LED โซลา่ 60w วัสดุ
โลหะผสมอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย ขนาด โคม
ไฟ 28.2x22.3 CM หลอดไฟ 60W, 100SMD 
LED แผงโซล่าเซล 20W, 10V 

18
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา
โซล่าเซลล์ บ้านหนองแวง 
หมู่ท่ี 5 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟูาโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ เสา
พร้อมติดต้ังท่ีด้านทางทิศเหนือหนองแวง จ านวน 
5 จุด ติดต้ังจ านวน 5 ชุด ๆ ละ 1,650 บาท
ประกอบด้วยสปอร์ตไลท์ LED โซลา่ 60w วัสดุ
โลหะผสมอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย ขนาด โคม
ไฟ 28.2x22.3 CM หลอดไฟ 60W, 100SMD 
LED แผงโซล่าเซล 20W, 10V 

19
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา
โซล่าเซลล์ บ้านซับช่อง
แมว หมู่ท่ี 7 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟูาโซล่าเซลล์ บ้านซับ ช่อแมว หมู่ท่ี 
7 จ านวน 2 จุด ดังน้ี 1. บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
2. บริเวณระบบจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน ติดต้ัง
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 1,650 บาทประกอบด้วย
สปอร์ตไลท์ LED โซล่า 60w วัสดุโลหะผสม
อลูมิเนียม + กระจกนิรภัย ขนาด โคมไฟ 
28.2x22.3 CM หลอดไฟ 60W, 100SMD 
LED แผงโซล่าเซล 20W, 10V 

20
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา
โซล่าเซลล์ บ้านหนอง
โสมงเหนือ หมู่ท่ี 8 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟูาโซล่าเซลล์ บ้านหนองโสมงเหนือ 
หมู่ท่ี 8 จ านวน 1 จุด บริเวณหน้าบ้านนายแสวง 
ปิตะบุตร ติดต้ังจ านวน 1 ชุด ๆ ละ 1,650 บาท
ประกอบด้วยสปอร์ตไลท์ LED โซลา่ 60w วัสดุ



โลหะผสมอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย ขนาด โคม
ไฟ 28.2x22.3 CM หลอดไฟ 60W, 100SMD 
LED แผงโซล่าเซล 20W, 10V 

21
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

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

เพื่อจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบล 

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

22
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ สร้างพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

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

1.เพื่อให้สุนัขและแมวในต าบลได้รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพื่อ
ไม่ให้มีผู้ปุวยและเสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว
ในเขตต าบลโนน 9 หมู่บ้าน 

23
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการปูองกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

140,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อปูองกันและควบคุมท้ังโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อต่างๆ เช่น การปูองกัน
และระงับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 
(โควิด - 19) การปูองกันและควบคุม
ไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่าง ๆ 2.
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยต่างๆ 

- ด าเนินการปูองกันและระงับ โรคติดต่อเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) - จัดอบรมให้ความรู้
เรื่อง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แก่ประชาชน - 
จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ ายาเคมี ส าหรับพ่นในการ
ปูองกันโรค เช่น โรคไข้เลือดออก และ โรคติดต่อ
ต่าง ๆ 

24
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นาร ี

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

1.เพื่อให้สุนัขและแมวในต าบลได้รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพื่อ
ไม่ให้มีผู้ปุวยและเสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว
ในเขตต าบลโนน 9 หมู่บ้าน 

25
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการเยาวชนไทยรู้ทัน
ภัย 

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

1. เพื่อให้กลุ่มเด็กและวัยรุ่นมีทักษะชีวิต
เช่นทักษะในการปูองกันตนเอง 2.เพื่อให้
กลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้มีความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันโรคติดต่อทางเพศ 

ให้ความรู้เด็ก เยาวชนผู้ปกครองผู้น าชุมชนและ
เจ้าหน้าท่ี 

26
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 15,000.00 

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

1. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็น
ศูนย์แห่งความอบอุ่น 2. เพื่อเป็นการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
แตกแยก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น าแก่สตรีใน
ชุมชน 9 หมู่บ้าน 

27
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้น 

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

1. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผูพ้ิการ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาศ และประชาชนผู้สนใจ
ในต าบลโนนแดง 2. เพื่อสร้างโอกาส
และทางเลือกในการประกอบอาชีพและ
การเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ฝึกอาชีพทักษะให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้สนใจใน
ต าบลโนนแดง 

28
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ 15,000.00 

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

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 2. เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาด้าน
สุขภาพ 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
สุขภาพตัวเอง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
แกนน า อสม. และเจ้าหน้าท่ีของอบต.โนนแดง 

29
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลมีความรู้ความ
เข้าใขในการดูแลสุขภาพและฟื้น
สมรรถภาพคนพิการ 

คนพิการและผุ้ดูแลคนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลสภาพคนพิการและฟื้นฟสูมรรถภาพ
คนพิการมารกข้ึน ร้อยละ70 

30
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการประชาคมท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง 

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

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน การจัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2. เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า แผนชุมชน การ
ประชาคมหมู่บ้าน การจัดประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 



ประชาชน 

31
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 

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

เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนรู้เท่าทัน
ภัยของยาเสพติดในสถานการณ์ของยา
เสพติด 

อบรมเยาวชนและประชาชนในเขต อบต. 

32
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
ต าบลโนนแดง 

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

เพื่อส่งเสริมและพฒันายกระดับตลาด
ประชารัฐต าบลโนนแดงให้มีมาตรฐาน 
สะอาด และปลอดภัย 

ตลาดประชารัฐต าบลโนนแดง 

33
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

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

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคน
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
จ านวน 50 คน 

34
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนลดอุบัติ เหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ 

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

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ต้ังจุดท่ีพักรถ ถนนสายบ้านโนนแดง ม.2ถึงบ้าน
หลุบโพธิ์ม.5 บริเวณ ท่ีหน้าที อบต.โนนแดง 

35
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด.) 

308,700.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กได้รับ สารอาหารครบถ้วนและ
ถูกสุขอนามัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 ศูนย์ 

36
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

102,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 ศูนย์ 

37
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

8,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรทางการศึกษาศพด.จ านวน 6 คน 

38
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช่
จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

25,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนค่าใช่จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 ศูนย์ 

39
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ต าบลโนนแดง 

1,092,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กได้รับ สารอาหารครบถ้วนและ
ถูกสุขอนามัย 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีจ านวน 1 แห่ง 

40
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

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

เพื่อให้เด็กได้ร่วมในกิจกรรมส าคัญของ
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 

41
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุ 20,000.00 

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

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ผู้สูงอายุต าบล โนนแดง 

42
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนจ าน าพรรษา 

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

1. เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 

43
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

งานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยา
แล ประจ าอ าเภอบ้านเข
ว้า และงานบุญล้อมข้าว
ใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบ้าน
เขว้า 

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

เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถ่ินของอ าเภอ
บ้านเขว้าและจังหวัดชัยภูมิ 

จัดกิจกรรมงานจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญา
แลของอ าเภอบ้านเขว้าและจังหวัดชัยภูมิ 

44
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 
ต าบลโนนแดง 

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

1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 2. มีความรู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลโนนแดง 

45
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์ระดับ
อ าเภอ 

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

เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างต าบลให้
เกิดความสามัคคี 

ประชาชนต าบลโนนแดงและต าบลใกล้เคียง 

46
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการมอบเบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป 

8,060,400.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีต าบลโนนแดง 



47
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการมอบเบ้ียยังชีพ
ให้กับ ผู้พิการ 3,549,600.00 

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

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขตพื้นท่ีต าบล ต าบลโนนแดง 

48
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการมอบเบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้ปุวยโรคเอดส์ 12,000.00 

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

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยให้สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ปุวยและผู้ติดเช้ือเอดส์ในเขตพื้นท่ีต าบล ต าบล
โนนแดง 

49
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง
และ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ สมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

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

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ระเบียบ วินัย และเข้าใจบทบาท อ านาจ
หน้าท่ีตามระเบียบกฎหมาย 2. เพื่อให้ 
อปพร.เกิดความช านาญ ในการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ ในการกู้ภัย 3. เพื่อให้ 
อปพร.ได้เตรียม ความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา 4. เพื่อให้อปพร.เกิดความ
มั่นใจ และถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องไป ช่วยห
ลือผู้ประสบภัย 

ประชาชนต าบลโนนแดง จ านวน 9 หมู่บ้าน เข้า
รับการฝึกอบรม 

50
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ ความ
เข้มแข็งให้แก่อบต.โนนแดง ให้มีบุคลการ
ท่ีสามารถปฏิบัติ หน้าท่ีช่วยเหลือ
พนักงานในการ ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านการ จัดการสาธารณ
ภัยเบ้ืองต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
ICS การควบคุมสั่งการ การบริหาร 
จัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุ ท่ีมี
รูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาฯ 

ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ จิตอาสา ภัยพิบัติของ
องค์การบริหารส่วน- ต าบลโนนแดง 

51
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา
รักษาสิ่งแวดล้อม 

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

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาเป็นแนว ร่วมและเป็นแกน
น าในการแก้ไข ปัญหาไฟปุา 2. เพื่อ
เตรียมความพร้อมของ อาสาสมัครใน
การปฏิบัติงาน ดับไฟปุา 3. เพื่อฝึกซ้อม
ระดมพลอาสา สมัครปูองกันไฟปุา ให้
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ 
ปฏิบัติงานปูองกันและควบคุม ไฟปุา 

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน สมาชิก อปพร. 
และประชาชนท่ัวไป เชิงปริมาณ เพื่อให้
อาสาสมัครปูองกันไฟปุามี ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะ ในการปฏิบัติงานปูองกันและ 
ควบคุมไฟปุา รวมท้ังเฝูาระวัง เตรียมความพร้อม 
สนับสนุนการ ปฏิบัติงานดับไฟปุาในเขตพื้นท่ี 
สามารถน าหลักการในการปฏิบัติ 

52
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดต้ังอุทยานธรณี (ชัยภูมิ
จีโอพาร์ค) 

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

เพื่อด าเนินการตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ
ในจัดต้ังอุทยานธรณีจังหวัดชัยภูมิ ให้
ก้าวไปสู่การเป็นแหล่งมรดกทาง
ธรณีวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับ
โลก รวมท้ังน าแนวทางการพัฒนา
อุทยานธรณีมาเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดให้มีความยั่งยืน ท้ังใน
ด้านอนุรักษ์ การท่องเท่ียว การศึกษา 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหาร
จัดการแบบองค์รวม 

สร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณี , แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่
สามารถช่วยตัวเองได้ในการด ารงชีพ 
และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ช่วยเหลือประชาชนด้านการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากการประสบสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ช่วยเหลือประชาชนด้านการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการ
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยศาสตร์ประ
ราชา ประจ าปี 2565 

40,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมขัง 
น้ าเสีย 2. เพื่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสู่คุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

พื้นท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี 3 บ้านโนนเสาเล้า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

เพื่อปลุกจิตส านึกไม่ไห้ท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม -ปลูกปุาบริเวณที่สาธารณะในต าบล -
จัดอบรมให้ความรู้การควบคุมและปูองกันไฟปุา -
ปลุกจิตส านึกให้รู้ รักและหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

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

1.เพื่อสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2. 
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 



รักษาสิ่งแวดล้อม สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

ในต าบลโนนแดงอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

(อพ.สธ) เช่น การฝึกอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การประชาคม การจัดท าแผน
ทรัพยากรท้องถ่ินฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
งานพิธีต่างๆ 

7,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระ
มหากษัติย์ ราชวงศ์ -เพื่อสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชุมชน 

-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ -จัดกิจกรรมตาม
แนวพระราชด าริ -จัดกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 2. ลด
ปัญหามลพิษจากขยะ 3. สร้างจิตส านึก
ให้ชุมชนรักษาความสะอาดและรู้จักวิธี
คัดแยกและก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

ท้ัง9 หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจา้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล 

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

เพื่อเสริมสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้บริหาร
และพนักงานส่วนต าบล 

ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
ประชาชน อบต.โนนแดง 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส 

บุคลากรในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

สนับสนุนโครงการ
บริหารงานของสถานท่ี
กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ.บ้านเขว้า จ.
ชัยภูมิ 

35,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

-อบต.โนนแดง เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 -อุดหนุน
ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการบูรณาการร่วม 
กับส่วนราชการอื่น เพื่อ
บริการประชาชน 

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

1. เพื่อบูรณาการร่วมกันจาก ทุกภาค
ส่วน ท้ังภาครัฐ ภาค เอกชน และองค์กร
ต่าง ๆ 2. เพื่อรับฟังปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน 3. เพื่อน า
บริการสาธารณะ ภาครัฐไปบริการ
ประชาชนใน พื้นท่ี 

บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กร การกุศลต่าง ๆ ในจังหวัด
ชัยภูมิ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ทาง กฎหมายและไกล่
เกลี่ย ข้อพิพาทชุมชน 

13,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความ เข้าใจใน
กระบวนการยุติธรรม มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 2. 
เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ด้าน
กฎหมายและการแก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนตาม อ านาจ หน้าท่ี 3. เพื่อ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชุมชน 

1. ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชน 2. แก้ไข
ปัญหาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้กับชุมชน 

64
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการปูองกันและแก้ไข 
ปัญหาสถานการณ์ฝุุน 
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

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

เพื่อด าเนินการปูองกันและ แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุุน ละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 

1. จัดท าสื่อรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุุน ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงข้อมูล 
แผนท่ีภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน 

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

1.เพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็น ธรรมและสะดวกรวดเร็ว 2.
เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ของ อบต.ใน
ด้านการคลังท้องถ่ิน 3.เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการ บริหารงานของ อบต.
เพื่อ ให้การจัดเก็บภาษีมีระบบท่ี 
แน่นอนและสามารถ ตรวจสอบได้ 

-ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุม พื้นท่ีท้ังหมดของ อบต. -อบรมให้
ความรูแก่ผู้เสียภาษี 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
ของ อบต.โนนแดง 207,220.70 

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

เพื่อจัดการเลือกต้ังกรณียุบสภาและกรณี
แทนต าแหน่งท่ีว่างและกรณีหมดวาระ
ของ ผู้บริหารและ ส.อบต. 

จัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน 9 หมู่บ้าน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.โนนแดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จ านวนเงิน 17,150,721 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 14,100,056 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 13 3,318,338.00 4 539,338.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 12 13,134,421.00 12 13,134,421.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 2 45,514.00 2 45,514.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 6 381,282.70 6 380,782.70 

รวม 33 16,879,555.70 24 14,100,055.70 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โนนแดง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด บ้านนายสุราช 
พงษ์ศรี ถึง ถนนหมู่ท่ี 6 บ้าน
โนนแดง หมู่ท่ี 2 ต าบลโนน
แดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ 

182,000.00 180,000.00 0.00 2,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการคลองสวยน้ าใสคน
ไทยมีสุข 

20,000.00 16,838.00 16,838.00 3,162.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ส านักงาน อบต.โนนแดง 1,513,000.00 1,513,000.00 0.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด บ้านนางดวงตา หงษ์
มา บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 1 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเข
ว้า จังหวัดชัยภูมิ 

104,000.00 102,000.00 0.00 2,000.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด บ้านนางสมพิศ 
ใสแสง ถึงบ้านนายเรียบ ศรี
อรัญ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ท่ี 
3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

161,000.00 159,000.00 0.00 2,000.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าบ้าน นายทองขันธ์ 
หนันจันทา บ้านเจริญผล หมู่
ท่ี 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

173,000.00 171,000.00 0.00 2,000.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด บ้านนายบุญ มุ่ง
สมัคร ถึงบ้านนางเพรชนภา 
ผุดผ่อง บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 
5 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

104,000.00 102,000.00 0.00 2,000.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวทางถนน
ดินลูกรัง สายบ้านนางสายันต์ 
ศุภมาตร บ้านหนองบ่อ หมู่ท่ี 
6 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

346,000.00 344,500.00 344,500.00 1,500.00 



9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางละมุล คงวันดี ถึง บ้าน
นางแสง คงวันดี บ้านซับช่อง
แมว หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ 

84,000.00 83,500.00 83,500.00 500.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดซอยบ้านนายสม
ส่า ทนโนนแดง บ้านหนองส
โมงเหนือ หมู่ท่ี 8 ต าบลโนน
แดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ 

117,000.00 115,000.00 0.00 2,000.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาง
ประพันธ์ ปูองขันธ์ บ้าน
หนองสโมงเหนือ หมู่ท่ี 8 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเข
ว้า จังหวัดชัยภูมิ 

95,000.00 94,500.00 94,500.00 500.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
คอนกรตีเสริมเหล็กและวาง
ท่อระบายน้ า บ้านนายบุญ
เลิศ จิตชัย บ้านเจริญทรัพย์ 
หมู่ท่ี 9 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ 

181,000.00 179,000.00 0.00 2,000.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงจอดรถองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

260,000.00 258,000.00 0.00 2,000.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

โครงการ สร้างพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

30,000.00 26,043.00 26,043.00 3,957.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

140,000.00 118,040.00 118,040.00 21,960.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

โครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

5,000.00 288.00 288.00 4,712.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนลดอุบัติ เหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

20,000.00 5,285.00 5,285.00 14,715.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน ศพด.) 

308,700.00 286,125.00 286,125.00 22,575.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว) 

102,000.00 85,000.00 85,000.00 17,000.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

25,800.00 16,340.00 16,340.00 9,460.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 1,092,000.00 983,850.00 983,850.00 108,150.00 



สพฐ. 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,060,400.00 8,045,500.00 8,045,500.00 14,900.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

เบ้ียยังชีพความพิการ 3,549,600.00 3,546,000.00 3,546,000.00 3,600.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ี
มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุารักษา
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 9,950.00 9,950.00 50.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยศาสตร์ประราชา 
ประจ าปี 2565 

40,000.00 36,881.00 36,881.00 3,119.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 8,633.00 8,633.00 1,367.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน 

50,000.00 45,900.00 45,900.00 4,100.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจา้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

30,000.00 12,412.00 12,412.00 17,588.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

สนับสนุนโครงการบริหารงาน
ของสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง 
กฎหมายและไกล่เกลี่ย ข้อ
พิพาทชุมชน 

13,000.00 11,950.00 11,950.00 1,050.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงข้อมูล แผน
ท่ีภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน 

70,000.00 68,800.00 68,800.00 1,200.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดการเลือกต้ังของ 
อบต.โนนแดง 207,220.70 207,220.70 206,720.70 0.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.โนนแดง บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 40 9,617,400.00 20 3,340,000.00 13 3,318,338.00 4 539,338.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 2 700,000.00 - - 
    

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 44 
15,509,500.0

0 
33 

13,683,500.0
0 

12 
13,134,421.0

0 
12 

13,134,421.0
0 



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 3 100,000.00 3 70,000.00 2 45,514.00 2 45,514.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 

10 1,465,000.00 10 432,220.70 6 381,282.70 6 380,782.70 

รวม 99 
27,391,900.0

0 
66 

17,525,720.7
0 

33 
16,879,555.7

0 
24 

14,100,055.7
0 

 

ช. ผลการด าเนนิงาน 
     อบต.โนนแดง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก ประธานกรรมการ 063-6299500 081-3802877 - 

นายหนูแดง จอกเงิน รองประธานกรรมการ 063-6299500 081-7605355 - 

นายสายยนต์ ใสแสง รองประธานกรรมการ 063-6299500 085-4950136 - 

นายวิรัช แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ กรรมการ 063-6299500 - - 

นางบุญลิ้ว ไวประเสริฐ ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ กรรมการ 063-629-9500 - - 

นายเอนก ยวงทอง ส.อบต. หมู่ท่ี 9 กรรมการ 063-6299500 - - 

นางฉวี ปิตะบุตร ก านันต าบลโนนแดง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
กรรมการ 

063-6299500 - - 

นายเกียรติภูมิ ปิตะบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 063-6299500 - - 

นายอุทัย ชัยกุณา (อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ) (ผู้ทรงคุณวุฒิ ) 
กรรมการ 

063-6299500 - - 

น.ส. จินต์จุฑา สัจจหทยาศรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
กรรมการ 

063-629-9500 - - 

น.ส. ชิดชไม เต้ยภูเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กรรมการ 

063-629-9500 - - 

นางสุภัค โฮมภิรมย์ ครู กศน. ต าบลโนนแดง กรรมการ 063-629-9500 - - 

นายสุชาติ สองศรี ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 063-629-9500 - - 

นางศิริมา พงษ์สี ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 063-629-9500 - - 

นางสุพรรณ เปรมประโยชน์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 063-629-9500 - - 

นางสาวนทกร สัญญาอริยาภรณ์ ปลัด อบต.โนนแดง กรรมการและเลขานุการ 063-629-9500 - - 

นางสาวเยาวภา อาสายุทธ หัวหน้าส านักงานปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 063-629-9500 - - 

นายปรีชา กุลชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

063-629-9500 063-812-9355 preechakulchai@gmail.com 

 
    
 
2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายทองอร หาญชัย สมาชิกสภา อบต.โนนแดง หมู่ท่ี 3 / 
กรรมการ 

063-6299500 - - 

นายประทีป ตันเรือง สมาชิกสภา อบต.โนนแดง หมู่ท่ี 5 / 
กรรมการ 

063-6299500 - - 



นายบุญยู้ ปิตะบุตร สมาชิกสภา อบต.โนนแดง หมู่ท่ี 8 / 
กรรมการ 

063-6299500 - - 

นายนิรุต อุปชา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน / กรรมการ 063-6299500 - - 

นายณภัทร สถิตชัย ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน / กรรมการ 063-629-9500 - - 

น.ส. จินต์จุฑา สัจจหทยาศรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/กรรมการ 

063-629-9500 ต่อ - - - 

น.ส. ชิดชไม เต้ยภูเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง / กรรมการ 

063-629-9500 ต่อ - - - 

นางกุสุมา พึ่งกุศล ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ 063-629-9500 ต่อ - - - 

นายปิยะนัส ศรีพิไล ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ 063-629-9500 - - 

นางสาวนทกร สัญญาอริยาภรณ์ ปลัด อบต.โนนแดง / ประธาน
คณะกรรมการ 

063-629-9500 - - 

นางสาวเยาวภา อาสายุทธ หัวหน้าส านักงานปลัด / เลขานุการ
คณะกรรมการ 

063-629-9500 - - 

 
    
 
 
 
 
 
3. คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวนทกร สัญญาอริยาภรณ์ ปลัด อบต.โนนแดง ประธานกรรมการ 063-6299500 - - 

นางสาวนงนุช ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 063-6299500 - - 

นายนวลจันทร์ จันปัญญา ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 063-6299500 - - 

นางสมจิตร ชาญสิ้น ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 063-629-9500 - - 

นางธิดารัตน์ แจ้งเขว้า ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 063-629-9500 - - 

นายทองขันธ์ หนันจันทา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 063-629-9500 - - 

น.ส.เยาวภา อาสายุทธ หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการและ
เลขานุการ 

063-6299500 - - 

นายปรีชา กุลชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

063-6299500 0638129355 preechakulchai@gmail.com 

 

 

 



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
การสาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

1.1.1 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

     260,000.00                 -       260,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

1.1.2 โครงการปรับปรุงต่อเติมส านักงาน อบต.โนนแดง    1,513,000.00                 -     1,513,000.00  กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพนั

1.1.3โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปดิ บา้นนางดวงตา หงษม์า บา้นโนนแดง หมู่ที่ 1 

ต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขวา้  จังหวดัชัยภมูิ

     104,000.00                 -       104,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

1.1.4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ บา้นนายสุราช 
พงษศ์รี ถึง ถนนหมู่ที่ 6 บา้นโนนแดง หมู่ที่ 2  ต าบลโนน
แดง  อ าเภอบา้นเขวา้  จังหวดัชัยภมูิ

     182,000.00                 -       182,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

1.1.5โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ บา้นนางสมพศิ 
ใสแสง ถึงบา้นนายเรียบ  ศรีอรัญ บา้นโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 

 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขวา้  จังหวดัชัยภมูิ

     161,000.00                 -       161,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

โครงการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง
 สถานะ



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

1.1.6 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าบา้น นายทองขันธ-์ หนันจันทา บา้นเจริญผล หมู่
ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

     173,000.00                 -       173,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

1.1.7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ บา้นนายบญุ มุ่ง
สมัคร  ถึงบา้นนางเพรชนภา ผุดผ่อง  บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 
5 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

     104,000.00                 -       104,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

1.1.8 โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สายบา้นนาง
สายันต์ ศุภมาตร บา้นหนองบอ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบา้นเขวา้  จังหวดัชัยภมูิ

     346,000.00     344,500.00         1,500.00 

1.1.9 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บา้นนางละมุล คงวนัดี ถึง บา้นนางแสง คงวนัดี บา้นซับ
ช่องแมว หมู่ที่ 7 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดั
ชัยภมูิ

       84,000.00                 -         84,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

1.1.10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิซอยบา้นนายสม
ส่า ทนโนนแดง บา้นหนองสโมงเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง

     117,000.00                 -       117,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

 สถานะ



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

1.1.11 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
นางประพนัธ ์ปอ้งขันธ ์บา้นหนองสโมงเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

       95,000.00                 -         95,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

1.1.12 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางทอ่ระบายน้ า บา้นนายบญุเลิศ  จิตชัย บา้นเจริญทรัพย์
 หมู่ที่ 9 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

     181,000.00                 -       181,000.00  ผูกพนัรอเบกิจ่าย

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1   3,320,000.00    344,500.00     2,975,500.00

2.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการเกษตร เสรษฐ
กิจชุมชน
2.1 แผนงานการเกษตร 2.1.1 โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมีสุข        20,000.00       16,838.00         3,162.00 

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2       20,000.00      16,838.00        3,162.00

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านคนและสังคมที่มี
คุณภาพ

3.1 แผนงานสาธารณสุข 3.1.1 โครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพษิสุนัขบา้ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์
 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

       30,000.00       26,043.00         3,957.00 

 สถานะ



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

3.1.2 โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน        14,000.00                 -                   -    โอนลด 14,000 บาท
3.2.3 โครงการปอ้งกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ      140,000.00     118,040.00       21,960.00  โอนเพิ่ม 70,000 

บาท
3.2.4 โครงการส ารวจข้อมูลสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว ์ตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากพษิสุนัขบา้ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

         6,000.00                 -                   -    โอนลด 6,000 บาท

3.2.5 สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     108,000.00     108,000.00                 -   

3.2  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

3.2.1 โครงการประชาคมทอ้งถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง

       10,000.00                 -         10,000.00  ไม่เบกิจ่าย

3.2.2 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน        20,000.00                 -         20,000.00  ไม่เบกิจ่าย
3.2.3 โครงการเยาวชนไทยรู้ทนัภยั        10,000.00                 -         10,000.00  ไม่เบกิจ่าย
3.2.4 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
ชุมชน

         5,000.00           288.00         4,712.00 

3.2.5 โครงการส่งเสริมและขับเคล่ือนตลาดประชารัฐต าบล
โนนแดง

         5,000.00         5,000.00  ไม่เบกิจ่าย

3.2.6 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี        15,000.00       15,000.00  ไม่เบกิจ่าย
3.2.7 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพคนพกิาร        15,000.00       15,000.00  ไม่เบกิจ่าย
3.2.8 โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ        15,000.00       15,000.00  ไม่เบกิจ่าย

 สถานะ



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

3.3  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

3.3.1 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนลดอุบติั เหตุในช่วง
เทศกาลปใีหม่ และเทศกาลสงกรานต์

       20,000.00        5,285.00       14,715.00 

3.3.2 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังและ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครปอ้งกันภยั ฝ่ายพลเรือน 
องค์การ บริหารส่วนต าบลโนนแดง

       50,000.00       30,000.00  โอนลด 20,000 บาท

3.3.3 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติั

       50,000.00       50,000.00  ไม่เบกิจ่าย

3.3.4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่รักษา
ส่ิงแวดล้อม

       10,000.00        9,950.00             50.00 

3.3.5 โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันทข์องคนใน
ชาติ

         5,000.00         5,000.00  ไม่เบกิจ่าย

3.4  แผนงานการศึกษา 3.4.1 โครงการพฒันาบคุลากรทางการศึกษา          8,000.00         8,000.00  ไม่เบกิจ่าย
3.4.2 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ        20,000.00       20,000.00  ไม่เบกิจ่าย
3.4.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหวั)

     102,000.00       85,000.00       17,000.00 

3.4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวนั ศพด.)

     308,700.00     286,125.00       22,575.00 

3.4.5 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน)

       25,800.00       16,340.00         9,460.00 

 สถานะ



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

3.4.6 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ( ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

       18,000.00       11,400.00         6,600.00 

3.4.7 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)

       12,000.00        7,600.00         4,400.00 

3.4.8 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

       12,000.00        7,600.00         4,400.00 

3.4.9 อุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ต าบลโนนแดง

   1,092,000.00     983,850.00     108,150.00 

3.4.10 วสัดุงานบา้นงานครัว อาหารเสริม (นม)      650,624.00     575,989.92       74,634.08 
3.5  แผนงานศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการารศึกษา

3.5.1 โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธร์ะดับอ าเภอ        20,000.00       20,000.00  ไม่เบกิจ่าย

3.5.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด ต าบลโนนแดง

       20,000.00       20,000.00  ไม่เบกิจ่าย

3.5.3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวนัผู้สูงอายุ        20,000.00       20,000.00  ไม่เบกิจ่าย
3.5.4 โครงการหล่อเทียนและถวายเทยีนจ าน าพรรษา        20,000.00       20,000.00  ไม่เบกิจ่าย
3.5.5 งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพอ่พระยาแล 
ประจ าอ าเภอบา้นเขวา้ และงานบญุล้อมข้าวใหญ่ไหม
มัดหมี่ของดีบา้นเขวา้

       20,000.00       20,000.00  ไม่เบกิจ่าย

3.5.6 โครงการขับเคล่ือนการจัดต้ังอุทยานธรณี (ชัยภมูิจีโอ
พาร์ค)

         5,000.00         5,000.00  ไม่เบกิจ่าย

 สถานะ



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

3.6  แผนงานสังคม
สงเคราะห์

3.6.1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่        20,000.00       20,000.00 

3.7  แผนงานงบกลาง 3.7.1 โครงการมอบเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 
60 ปขีึ้นไป

   8,270,400.00      8,045,500.00       14,900.00  โอนลด 210,000 

บาท
3.7.2 โครงการมอบเบี้ยยังชีพใหก้ับ ผู้พกิาร    3,609,600.00      3,546,000.00         3,600.00  โอนลด 60,000 บาท
3.7.3 โครงการมอบเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้ปว่ยโรคเอดส์        12,000.00       12,000.00                 -   

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3     14,794,124.00   13,845,010.92     639,113.08

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
อนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและ
รกัษาสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร 4.1.1 โครงการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ด้วยศาสตร์ประราชา ประจ าป ี2565

       40,000.00       36,881.00         3,119.00 

4.1.2โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        10,000.00        8,633.00         1,367.00 
4.1.3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ)

       20,000.00                 -         20,000.00  ไม่เบกิจ่าย

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4       70,000.00      45,514.00      24,486.00

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพฯ...

 สถานะ



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

5.1.1 โครงการจัดการเลือกต้ังของ อบต.โนนแดง      300,000.00     206,720.70           500.00   -โอนเพิ่ม 200,000

 บาท         -โอนลด
 92,779.30 บาท

5.1.2 โครงการจัดงานรัฐพธิแีละงานพธิต่ีางๆ        10,000.00                 -           7,000.00  โอนลด 3,000 บาท
5.1.3 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน        50,000.00       45,900.00         4,100.00 
5.1.4 โครงการบรูณาการร่วม กับส่วนราชการอื่น เพื่อ
บริการประชาชน

     100,000.00                 -                   -    โอนลด 100,000 

บาท
5.1.5 โครงการปอ้งกันและแก้ไข ปญัหาสถานการณ์ฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5

         5,000.00                 -           5,000.00  ไม่เบกิจ่าย

5.1.6 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพการปฏบิติังาน 
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล

       50,000.00       12,412.00       17,588.00  โอนลด 20,000 บาท

5.1.7 โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง กฎหมายและไกล่เกล่ีย 
ข้อพพิาทชุมชน

       18,000.00       11,950.00         1,050.00   -โอนลด 5,000 

บาท         -โอนเพิ่ม
 3,000 บาท

 สถานะ



ยุทธศาสตร ์/แผนงาน โครงการ  งบประมาณ  เบกิจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ
 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

5.1.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
ประชาชน อบต.โนนแดง

       20,000.00                 -         15,000.00  โอนลด 5,000 บาท

5.1.9 สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ.บา้นเขวา้ จ.ชัยภมูิ

       35,000.00       35,000.00                 -   

5.1.10 โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนท่ีภาษแีละทะเบยีน 
ทรัพย์สิน

       70,000.00       68,800.00         1,200.00 

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5     658,000.00    380,782.70      51,438.00 เบกิจ่ายคิดเปน็รอ้ย
ละ

    18,862,124.00   14,632,645.62     3,693,699.08 77.58รวมทกุยุทธศาสตร์

 สถานะ



จ านวนเงนิ
ที่ได้รับอนุมัติ

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ
ยังไม่เบกิจ่าย

57,500.00 - 57,500.00

488,311.00 - 488,311.00

32,570.00 - 32,570.00

94,000.00 - 94,000.00

134,960.00 - 134,960.00

103,819.00 - 103,819.00

203,000.00 - 203,000.00

75,265.00 - 75,265.00

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายล าหว้ยชีลอง  บา้นหนองบอ่ หมู่ที่
 6 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายศูนย์หม่อนไหม – มูลนิธชิัยพฒันา
 บา้นโนนแดง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายปา่รวก – ร่องเชือก บา้นหนองแวง
 หมู่ที่ 5 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม  ประจ าปงีบประมาณ 2565 องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง
โครงการ

 1 โครงการซ่อมแซมคันดินถนน สายทา่กระบอื- บา้นโนนตาด บา้นหนองบอ่ หมู่ที่ 6 

ต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขวา้  จังหวดัชัยภมูิ

2. โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ประเภททอ่เหล่ียม สายโนนเสาเล้า – หนองหอ่ข้าว(ทา่
เกวยีน) บา้นโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและดาดคอนกรีตปากทอ่
 สายบา้นหนองแวง - ซับช่องแมว บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้
 จังหวดัชัยภมูิ

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายเจริญผล – หนองอ้ม บา้นเจริญผล
 หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทา่กกตูม – หว้ยปากขาด บา้นโนน
เสาเล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ



จ านวนเงนิ
ที่ได้รับอนุมัติ

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ
ยังไม่เบกิจ่าย

155,512.00 - 155,512.00

78,312.00 77,000.00 1,312.00

139,985.00 138,900.00 1,085.00

93,456.00 92,400.00 1,056.00

51,459.00 50,400.00 1,059.00

26,227.00 25,000.00 1,227.00

83,285.00 82,000.00 1,285.00

55,935.00 54,700.00 1,235.00

โครงการ

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายโสกผักหวาน – หนองหวัหล่อน 
บา้นโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายโสกผักหวาน – วงัคอกควาย 
บา้นโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนิหร่อง บา้นโนนแดง หมู่ที่ 1 

ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายรีสอร์ทเนวนิ บา้นโนนแดง หมู่ที่
 2 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายวงัไฮ – ฟาร์มหมู บา้นโนนเสา
เล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายซอย 19 (นานายน้อย – นา
ผู้ใหญ่ขนิษฐา) บา้นโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายร่องกระหนวน บา้นโนนแดง หมู่
ที่ 2 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายประปา – ทา่กกตูม บา้นโนนเสา
เล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ



จ านวนเงนิ
ที่ได้รับอนุมัติ

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ
ยังไม่เบกิจ่าย

139,195.00 138,000.00 1,195.00

240,355.00 238,000.00 2,355.00

93,365.00 92,000.00 1,365.00

2,346,511.00 988,400.00 1,358,111.00

    

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชุมประชาคมยังมีน้อย  ไม่สามารถสะทอ้นปญัหา  ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

2.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ควรประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนได้รู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับท้องถิ่น

3.แจ้งให ้ส านัก / กอง เร่งด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็วา่  การด าเนินโครงการเพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพต่อทอ้งถิ่นอย่างแทจ้ริง  อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการร่วมมือกันของทกุภาคส่วน ใน
การร่วมคิดร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเปน็หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  และการประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารของทางราชการควร
ใหม้ีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพฒันาที่เกิดขึ้นจะเปน็การพฒันาที่ยั่งยืนต่อไป

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองแวง ซับช่องแมว บา้นซับ
ช่องแมว หมู่ที่ 7 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายฟาร์มเส่ียโอ๊ก บา้นหนองโสมง
เหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

รวม

17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองหอ่ข้าว – ซ าแฝก – ทา่
เกวยีน บา้นหนองแวง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ

โครงการ



มีข้อเสนอแนะ

                                                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

ปญัหา และอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน

4. การติดตามประเมินผลถือเปน็เร่ืองส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น  จะเหน็วา่การด าเนินการ
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เปน็รูปธรรม

ทั้งนี้ หากประชาชนทกุทา่นหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.โนนแดงทราบ เพื่อจะได้
พจิารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน
                                                  ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

                                                                                                                 (นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทกึ)

1. ปญัหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (covid-19) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  การด าเนินโครงการ / กิจกรรมได้น้อยนั้น สืบเนื่องมาจากมีสถานการณ์โควดิ-

19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป ี ท าใหไ้ม่สามารถจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนงานที่วางไวเ้พราะต้องเวน้ระยะหา่งทางสังคมตามมาตรการ  แนวทาง  ค าส่ังของ
จังหวดัชัยภมูิ

2. ปญัหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพยีงพอ

1. ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  อย่างน้อยเพื่อใหไ้ด้ทราบถึงปญัหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  
วา่ควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบา้งในการด าเนินโครงการคร้ังต่อไป

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าป ี พ.ศ.2565  นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  รับทราบและประกาศ
ใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให ้ส านัก/กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พฒันาใหดี้ขึ้นหรือรักษามาตรฐาน
ที่ดีอยู่แล้วใหดี้ต่อไป

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพฒันาทอ้งถิ่นกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏบิติั  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเร่ืองของจ านวนโครงการ และ
งบประมาณมากกวา่ที่ผ่านมา  เพื่อใหก้ารด าเนินพฒันาเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและบรรลุเปา้หมาย


