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 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนแดง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.โนนแดง ดังนี้  

วิสัยทัศน์ ของอบต.โนนแดง 
"เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี" 
 

พันธกิจ ของอบต.โนนแดง  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โนนแดงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
          1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          1.2. แผนงานการเกษตร 
          1.3. แผนงานเคหะและชุมชน 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
          2.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
          3.1. แผนงานสาธารณสุข 
          3.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          3.3. แผนงานการศึกษา 
         3.4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          3.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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          3.6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          3.7. งบกลาง 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
          4.1. แผนงานการเกษตร 
          4.2. แผนงานสาธารณสุข 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

การวางแผน 
     อบต.โนนแดง ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 –  

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนา 3 ปี  ต่อไป  
      อบต.โนนแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
 การจัดท างบประมาณ 
                    ผู้บริหารอบต.โนนแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 17,825,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 13 3,340,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 36 13,965,500 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 3 70,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 10 455,000 

รวม 62  
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านนายสุ
ราช พงษ-์ศรี ถึง ถนนหมู่ที่ 6 บา้น
โนนแดง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

182,000.00 กองช่าง (1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างรวมไมน่้อยกว่า 90 ตารางเมตร 
(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 36 
เมตร หนา 0.10 เมตร (3) ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 36 ฝา (4) 
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 1 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 
2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 6 ฝา 
 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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โครงการปรับปรุงต่อเติมส านักงาน 
อบต.โนนแดง 

1,513,000.00 กองช่าง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร สูง เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. 
ติดตั้งปาูยโครงการ จ านวน 1 ปาูย  
พิกัดจุดเร่ิมต้น 15.793794, 101.902506 
 
 
 
 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
บ้านนางดวงตา หงษ์มา บ้านโนน
แดง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ

104,000.00 กองช่าง (1) รางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 44 
เมตร หนา 0.10 เมตร (2) ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 
2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 43 ฝา (3) ฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 
เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว หนา 
6 มม.) จ านวน 3 ฝา (4) งานขุดลอกดินในราง
ระบายน้ า(ขุดขนท้ิง) ยาว 100 เมตร (5) ปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.781724,101.894891 พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.782011,101.895249 
 

 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านนางสม
พิศ ใสแสง ถึงบา้นนายเรียบ ศรีอรัญ 
บ้านโนนเสาเลา้ หมู่ที่ 3 ต าบลโนน
แดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

161,000.00 กองช่าง (1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างรวมไมน่้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร (2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 
32.50 เมตร หนา 0.10 เมตร (3) ฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตรยาว 1 
เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 
31 ฝา (4) ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 3 ท่อน  
 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

5 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ าบ้าน 
นายทองขันธ์ หนันจนัทา บ้านเจริญ
ผล หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ

173,000.00 กองช่าง  (1) เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ยกระดับพื้นถนน) ขนาดกวา้ง 3.90 เมตร 
ยาว 35 เมตร หนา 0.11 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร (2) 
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 0.10 เมตร (3) ฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 เมตร 
(เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 50 ฝา 
พร้อมติดปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย พิกัด
จุดเร่ิมต้น 15.781637, 101.901706 พิกัด
จุดสิ้นสดุ 15.781310, 101.901624 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านนายบุญ 
มุ่งสมัคร ถึงบ้านนางเพรชนภา ผุด
ผ่อง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ 

104,000.00 กองช่าง 1) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 2.20 
เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 57.2 ตารางเมตร 
(2) รางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 26 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว 
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 พิกัด
จุดเริม่ต้น 15.784423, 101.900830 พิกัด
จุดสิ้นสุด 15.784413, 101.901140 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

7 โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดนิ
ลูกรัง สายบ้านนางสายันต์ ศุภมาตร 
บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ต าบลโนน
แดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

346,000.00 กองช่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร (1) ลง
ดินยกระดับคนัทาง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
100 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 700 ลบ.ม. (2) 
วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 95 ท่อน ยา
แนวประสานท่อ เทดาดคอนกรีตปากท่อ 
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหลก็ จ านวน 3 
จุด (3) ลงดนิลูกรังผิวถนน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ (4) ปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.777281, 
101.882797  
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนางละมลุ คงวัน
ดี ถึง บ้านนางแสง คงวันดี บ้านซับ
ช่องแมว หมู่ที่ 7 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชยัภูมิ 

84,000.00 กองช่าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร 
(ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.853933, 
101.912176 พิกัดจุดสิน้สุด 15.854298, 
101.912123 
 
 

 
 
 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดซอยบ้านนาย
สมส่า ทนโนนแดง บา้นหนองสโมง
เหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ

117,000.00 กองช่าง (1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างรวมไมน่้อยกว่า 93 ตารางเมตร 
(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 31.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร (3) ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 28 ฝา (4) 
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย พกิัดจุดเร่ิมต้น 
15.786262, 101.897834 พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.785984, 101.897801 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

10 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนางประพันธ์ ปอูง
ขันธ์ บ้านหนองสโมงเหนือ หมู่ที่ 8 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูม ิ
 

95,000.00 กองช่าง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไมน่้อยกว่า 
153 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติด
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย พกิัดจุดเร่ิมต้น 
15.786272, 101.898150 พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.786698, 101.898237 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

11 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า 
บ้านนายบุญเลิศ จิตชัย บา้นเจริญ
ทรัพย์ หมู่ที่ 9 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชยัภูมิ 

181,000.00 กองช่าง 1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 135 
ตารางเมตร (2) ขุดวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 75 
ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ (3) บ่อพัก 
คสล. ขนาด 0.40*0.40 เมตร พร้อมฝา 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ตะแกรงเหล็ก จ านวน 6 จุด (4) รางระบาย
น้ า คสล. บริเวณปากทาง(ฝาปดิ คสล.) 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 7 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร (5) ติดปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
  
 

12 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง 

260,000.00 กองช่าง ขนาดพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่นอ้ยกว่า 
488.80 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร (1) พื้นที่ใน
โรงรถ ขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว 18.50 
เมตร (2) พื้นที่ด้านหน้าโรงจอดรถ ขนาด
กว้าง 13.90 เมตร ยาว 18.50 เมตร (3) 
ติดตั้งปาูยโครงการ จ านวน 1 ปาูย พิกัด
จุดเร่ิมต้น 15.794214, 101.901688 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

13 
 

โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมี
สุข 

20,000.00 กองช่าง จัดกิจกรรม -ปลูกปาุบริเวณทีส่าธารณะใน
ต าบล -จัดอบรมให้ความรู้การควบคุมและ
ปูองกันไฟปุา -ปลุกจิตส านึกใหรู้้ รักและหวง
แหนทรัพยากรปุาไม้ -ปลูกหญ้าแฝก -
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ –ก่อสร้างฝายมีชวีิต 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
      3.1  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   

 
ที่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้
ไป 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

14,000.00 ส านักปลัด โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการ สร้างพืน้ที่ปลอดโรคพษิ
สุนัขบา้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 
 
 
 
 

30,000.00 ส านักปลัด ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและ
แมวในเขตต าบลโนน 9 หมู่บ้าน 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้
ไป 

คงเหลือ หมายเหตุ 

3 โครงการปูองกันโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ 

70,000.00 ส านักปลัด - ด าเนินการปูองกันและระงับ โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ แก่ประชาชน  
- จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ ายาเคมี ส าหรับพ่นใน
การปูองกันโรค เช่น โรคไข้เลือดออก และ 
โรคติดต่อต่าง ๆ  

42,300 27,700 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และขึน้
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสนุัข
บ้าตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

6,000.00 ส านักปลัด ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและ
แมวในเขตต าบลโนน 9 หมู่บ้าน 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้
ไป 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการเยาวชนไทยรู้ทนัภัย 10,000.00 ส านักปลัด ให้ความรู้เด็ก เยาวชนผู้ปกครองผู้น าชุมชน
และเจ้าหน้าที ่
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพกลุ่มสตร ี

15,000.00 ส านักปลัด จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะการเปน็ผู้น าแก่สตรี
ในชุมชน 9 หมู่บ้าน 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการฝึกอาชีพระยะสัน้  20,000.00 ส านักปลัด ฝึกอาชีพทักษะให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และประชาชน
ผู้สนใจในต าบลโนนแดง 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

15,000.00 ส านักปลัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ แกนน าสนบัสนุนให้ผู้สงูอายุมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น  
2. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาด้านสุขภาพ 3.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของสุขภาพตัวเอง  
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้
ไป 

คงเหลือ หมายเหตุ 

5 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพคนพิการ 

15,000.00 ส านักปลัด คนพิการและผูดู้แลคนพิการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลสภาพคนพิการและฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการมารกข้ึน รอ้ยละ70  
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6 โครงการประชาคมท้องถิ่นองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10,000.00 ส านักปลัด ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดท า แผนชุมชน การ
ประชาคมหมู่บ้าน การจัดประชมุประชาคม
ท้องถิ่น เพื่อจัดท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่น 
 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

7 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 
 

5,000.00 ส านักปลัด อบรมเยาวชนและประชาชนในเขต อบต.   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อน
ตลาดประชารัฐต าบลโนนแดง 
 
 

5,000.00 ส านักปลัด ตลาดประชารัฐต าบลโนนแดง    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้
ไป 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการสร้างความปรองดอง 
สมานฉนัท์ของคนในชาต ิ
 

5,000.00 ส านักปลัด จัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชน จ านวน 50 คน 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลด
อุบัติ เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต ์ 
 

20,000.00 ส านักปลัด ตั้งจุดที่พักรถ ถนนสายบา้นโนนแดง ม.2 ถึง
บ้านหลบุโพธิ์ม.5 บริเวณ ที่หนา้ที อบต.โนน
แดง  

2,925.00 17,075.00 อยู่ระห่าง
ด าเนินการ 
เบิกจ่าย  
คงเหลือ  

3 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ 
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัย ฝุายพลเรือน 
องค์การ บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

50,000.00 ส านักปลัด ประชาชนต าบลโนนแดง จ านวน 9 หมู่บ้าน 
เข้ารับการฝึกอบรม 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัต ิ

50,000.00 ส านักปลัด ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ จิตอาสา ภัยพิบัติ
ขององค์การบริหารส่วน- ต าบลโนนแดง 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุารักษาสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 ส านักปลัด เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน สมาชิก 
อปพร. และประชาชนทั่วไป เชงิปริมาณ 
เพื่อให้อาสาสมัครปูองกันไฟปาุมี ความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและ ควบคุมไฟปุา รวมทั้งเฝูาระวัง 
เตรียมความพร้อม สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน
ดับไฟปุาในเขตพืน้ที่ สามารถน าหลักการใน
การปฏิบัต ิ

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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3.4  แผนงานการศึกษา   
 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้
ไป 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศพด.) 
 

308,700.00 ส านักปลัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 ศูนย์ 131,250 177,450 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว) 
 
 

102,000.00 ส านักปลัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 ศูนย์ 85,000 17,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
 
 

8,000.00 ส านักปลัด บุคลากรทางการศึกษาศพด.จ านวน 6 คน   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน)  
 
 

25,800.00 ส านักปลัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 ศูนย์   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

5 อุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต าบลโนน
แดง 

1,092,000 ส านักปลัด โรงเรียนในเขตพื้นที่จ านวน 1 แห่ง   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 20,000.00 ส านักปลัด เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ ่ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)  
 

18,000.00 ส านักปลัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 
ศูนย์ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าหนังสือเรียน)  
 

12,000.00 ส านักปลัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 
ศูนย์ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9 โครงการสนบัสนนุค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)  
 

12,000.00 ส านักปลัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 1 
ศูนย์ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
หรือวันผู้สูงอาย ุ
 

20,000.00 ส านักปลัด ผู้สูงอายุต าบล โนนแดง   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการหล่อเทียนและถวายเทยีน
จ าน าพรรษา 
 

20,000.00 ส านักปลัด ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 งานประเพณีบวงสรวงอนสุาวรยี์เจ้า
พ่อพระยาแล ประจ าอ าเภอบ้านเข
ว้า และงานบุญล้อมข้าวใหญ่ไหม
มัดหมี่ของดีบ้านเขว้า 
 

20,000.00 ส านักปลัด จัดกิจกรรมงานจัดงานฉลอง
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลของอ าเภอ
บ้านเขว้าและจังหวัดชัยภูมิ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตา้นยาเสพติด ต าบล
โนนแดง 
 

20,000.00 ส านักปลัด ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลโนน
แดง  

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ระดับอ าเภอ  
 

20,000.00 ส านักปลัด ประชาชนต าบลโนนแดงและต าบล
ใกล้เคียง 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

20,000.00 ส านักปลดั เพื่อช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับ
ความเดือดร้อนจากการประสบสา
ธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้าน
การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
และ ช่วยเหลือประชาชนดา้นการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
3.7 แผนงานงบกลาง  : งบกลาง 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการมอบเบี้ยยังชพีให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  

8,270,400.00 ส านักปลัด ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่ต าบลโนนแดง 3,361,400 4,909,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการมอบเบี้ยยังชพีให้กับ ผู้
พิการ 

3,609,600.00 ส านักปลัด ผู้พิการในเขตพื้นที่ต าบล ต าบลโนน
แดง 

1,485,000 2,124,600 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการมอบเบี้ยยังชพีให้กับผูปุ้วย
โรคเอดส์ 

12,000.00 ส านักปลัด ผู้ปุวยและผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตพื้นที่
ต าบล ต าบลโนนแดง 

5,000 7,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 



18 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
     4.1  แผนงานการเกษตร   
 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการบริหารจัดการระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดนิ (Groundwater 
Bank) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงด้วยศาสตร์ประราชา 
ประจ าปี 2565 

40,000.00 ส านักปลัด พื้นที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโนน
เสาเล้า 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 ส านักปลัด จัดกิจกรรมปลูกปุาบริเวณที่
สาธารณะในต าบลจัดอบรมให้
ความรู้การควบคุมและปูองกันไฟ
ปุา -ปลุกจิตส านึกให้รู้ รักและหวง
แหนทรัพยากรปุาไม ้
 

6,630.00 3,370.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
  

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

20,000.00 ส านักปลัด ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) เชน่ การ
ฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การประชาคม การจัดท าแผน
ทรัพยากรท้องถิ่นฯลฯ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพธิี
ต่างๆ 

10,000.00 ส านักปลัด - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ -จัด
กิจกรรมตามแนวพระราชด าริ -จัด
กิจกรรมตามโอกาสต่างๆ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการบริหารจัดการขยะในชมุชน 50,000.00 ส านักปลัด ทั้ง 9 หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานจา้ง ลูกจา้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล 

50,000.00 ส านักปลัด ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลใน
องค์กร 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน อบต.โนนแดง 

20,000.00 ส านักปลัด บุคลากรในองค์กร   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 สนับสนนุโครงการบริหารงานของ
สถานที่กลางศนูย์ปฏบิัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บ้านเขว้า จ.
ชัยภูมิ 

35,000.00 ส านักปลัด -อบต.โนนแดง เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลศูนย์ฯประจ าปีงบประมาณ 
2563 -อุดหนุนผู้รับผิดชอบดูแล
ศูนย์ฯ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

6 โครงการบูรณาการร่วม กับส่วน
ราชการอื่น เพื่อบริการประชาชน 

100,000.00 ส านักปลัด บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์ร 
การกุศลต่าง ๆ ในจงัหวัดชัยภูม ิ

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
7 โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง 

กฎหมายและไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท
ชุมชน 

15,000.00 ส านักปลัด 1. ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ 
ประชาชน 2. แก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ให้กับชุมชน 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงการปูองกันและแก้ไข ปัญหา
สถานการณฝ์ุุน ละอองขนาดเลก็ 
PM 2.5  

5,000.00 ส านักปลัด 1. จัดท าสื่อรณรงค์ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุนุ ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5  

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9 โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.
โนนแดง 

100,000.00 ส านักปลัด จัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน 9 หมู่บ้าน 206,720.70 43,979.30 โอนงบประมาณ
เพิ่ม 251,200.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 
 

ที่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต งบประมาณทีใ่ช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนทีภ่าษี
และทะเบียน ทรัพยส์ิน 

70,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุม 
พื้นที่ทั้งหมดของ อบต.  
- อบรมให้ความรูแก่ผู้เสียภาษี 

68,800.00 1,200.00  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.โนนแดง บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

13 3,340,000.00 
    - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชน 

- - - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

36 13,965,500 8 5,117,575.00 6 5,070,575.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

3 70,000.00 1 6,630.00 1 6,630.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

10 455,000 2 
276,020.70 

 
2 275,520.70 

รวมทั้งสิ้น 62  11 5,400,225.70 9 5,352,725.70 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

 
              (นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก)  
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
 


