
 
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2565  

  --------------------------------------------------- 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น 

  บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565   เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  29  กันยายน   พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 
                 (นายส าราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
   

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงาน    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร   
อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   

   
ค ำน ำ 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 
 

 
 

โนนตาเถร จัดท าขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของ
ต าบลโนนตาเถร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้อง ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลโนนตาเถร  ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2565 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
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ส่วนที ่ 1  บทน า 

1.1  บทน า 



 
 

 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของอบต.มาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (25๖6 – ๒๕70)  
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปีเนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  อบต.โนน
ตาเถร โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.โนนตาเถร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖๔ ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก 
“แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม๒๕59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของอบต.โนนตาเถร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการ
ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น อบต.โนนตาเถร มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างด ี

                                                  -๒- 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 



 
 

 
 

 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริห าร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

-๓- 



 
 

 
 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต าบลเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของอบต.โนนตาเถร ซึ่งจะประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของอบต.โนนตาเถร 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด า เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย           
   1) บทน า          
   2) วัตถปุระสงค์ของแผนการด าเนินงาน      
   3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน       
   4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน    

ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย        
   1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        
    2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                
   3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้
ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย 30 วัน 
     1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนตาเถร  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ได้อย่างถูกต้อง 
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                          บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  

                              แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 
                           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำร

ทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำรทั้งหมด 
หน่วยด ำเนินกำร 

๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(งานโครงสร้างพื้นฐาน) 
๑.๒) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า
และประปา) 
1.3)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร
ทั่วไป) 

7 
 
 

      1 
 

  
     2 

13.72 
 
 

1.96 
 
 

3.92 

2,317,000 
 
 
100,000 
 
 
20,000 

15.26 
 
 

0.65 
 
 

0.13 

 
กองช่าง 

รวม 10 19.60 2,437,000 16.05  
๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข 
๒.๑) แผนงานสาธารสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 
๒.๒) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารสุขอ่ืน) 

 
2 
 
 

3 

 
3.92 

 
 

5.88 

 
260,000 

 
 

95,000 

 
1.71 

 
 

0.62 

 
ส านักปลัด 

รวม 5 9.80 355,000 2.33  
 

แบบ ผด.๐๑ 
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                                                                                บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  

                                    แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
                            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

๓) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
กีฬำและนันทนำกำร 
๓.๑)  แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 
๓.๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
๓.๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

 
 

4 
 

1 
 

3 

 
 

7.84 
 

1.96 
 
 

5.88 

 
 

1,936,330 
 

100,000 
 

60,000 

 
 

12.75 
 

0.65 
 

0.39 

 
 

กองการศึกษา 

รวม 8 15.68 2,096,330 13.80  
๔) ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม/
ควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
๔.๑) แผนงาน สังคมเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์) 
4.2) แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
๔.3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
๔.4)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน) 

 
 

1 
 

 
1 
3 
 

3 

 
 

1.96 
 
 

1.96 
5.88 

 
5.88 

 
 

40,000 
 
 
100,000 
160,000 
 
50,000 

 
 

0.26 
 
 

0.65 
1.05 

 
0.32 

 
 

ส านักปลดั/กอง
การศึกษา 

รวม 8 15.68 350,000 2.30  

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  

                                     แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5 
                              องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำร

ทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำรทั้งหมด 
หน่วยด ำเนินกำร 

๕) ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรเกษตร 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
ให้มีประสิทธิ์ภำพคุณภำพ 
๖.๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 
๖.๒) แผนงาน งบกลาง (งบกลาง) 
 

 
 

6 
 

10 

 
 

11.76 
 

19.60 

 
 
         740,000 

 
        9,122,303 

 
 

4.87 
 

60.09 

 
 

ส านักปลดั/กอง
ช่าง/กองการศึกษา 

รวม 16 31.37 9,862,303 64.96  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
                                    แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5 

                                      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

๗)ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 
๗.๑) แผนงาน การเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 

 
 

๔ 

 
 

7.84 

 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 

0.52 

 
 

ส านักปลดั 

รวม ๔ 7.84 ๘๐,๐๐๐ 0.52  
รวมทั้งสิ้น 51 ๑๐๐ 15,180,633 ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑ 
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                              บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ  

                             แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
                        องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ ปรับปรุงต่อเติมส านักงาน 
อบต.ชั้นล่าง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 หน้าที ่8 ล าดบัที่ 15 
 

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร 
ลึก 12.35 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 46.93 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.
โนนตาเถร ก าหนด 
 

2๐๐,๐๐๐ อบต.โนน
ตาเถร 

กองช่าง             

๒ ก่อสร้างถนน คสล.  
ทับหน้า ถนนเดิมเชื่อม
ยกระดับถนน สายกลางบ้าน 
ช่วงหน้าบ้านนางทองหยุ่น  
ทองดีนอก ออกไปศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 3  
บ้านโกรก 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 หน้าที ่4 ล าดบัที่ 2 
 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 198เมตร  
ถมสูง ๐.1๐ เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 99๐ ตาราง
เมตร  
ตามแบบท่ี อบต.โนนตา
เถร ก าหนด 

๔25,๐๐๐ หมู่ 3 
บ้านโกรก 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.๐๒ 
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ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓ ขุดลอกขยายสระหนองผือ
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไผ ่
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่12 
ล าดับที่ 96 
 

ตามแบบท่ี อบต.โนนตา
เถร ก าหนด 
 

50๐,๐๐๐ หมู่ 7 
บ้านหนอง

ไผ ่

กองช่าง             

๔ ปรับปรุงถนนดิน สายถนน
มิตรภาพ-บ้าโกรก ช่วงหน้า
บ้านนายสรุพล ถึงบ้านนาง
กุหลาบ  ทองดีนอก หมู่ที่ 
12 บ้านโนนสุวรรณ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 หน้าที ่7 ล าดบัที่ 11 
 

1.วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ขนาด ศก.0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน 
3 บ่อ ระยะทาง 30 เมตร 
2.ขยายไหล่ทาง ข้างละ 
0.50 เมตร ความยาว 
280 เมตร ตามแบบท่ี 
อบต.โนนตาเถร ก าหนด 

๕๐,๐๐๐ หมู่ 12 
บ้านโนน
สุวรรณ 

กองช่าง             

5 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่
พักจากบ้านนางจวน  
บรรจงนอก หมู่ที่ 2 บ้าน
โคกหนองแวง ถึงแยกไปโสก
แซง หมู่ที่ 8 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 หน้าที ่4 ล าดบัที่ 1 
 

1)  ท่อคอนกรีต ศก. 
0.30 เมตร บ่อพัก 12 
บ่อ ระยะทาง 111 เมตร 
2)  ท่อคอรกรีต ศก.0.40 
เมตร บ่อพัก 3 บ่อ ระทาง 
35 เมตร 
 

15๐,๐๐๐ หมู่ที่ 2 
บ้านโคก
หนองแวง 

กองช่าง             



 
 

 
 

-๑0- 
 

 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 ธนาคารน้ าใต้ดินปา่ช้าเดิม 
บ้านหนองม่วง  
หมู่ที่ 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไจแผน
ฉบับที่ 1 หน้าที ่1 ล าดบัที่ 1 
 

 

ตามแบบท่ี บต.โนนตาเถร 
ก าหนด 

500,000 หมู่ที่ 6 
บ้านหนอง

ม่วง 

กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าบ้านนายภาส
กรณ์ สีอ่อนนอก ถึงโรงเรียน
บ้านโนนตาเถร  บ้านตลาด
โนนตาเถร หมู่ที่ 9 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 หน้าที ่7 ล าดบัที่ 11 
 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 175 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ 870 ตารางเมตร 

492,000 หมู่ที่ 9 
บ้านตลาด
โนนตาเถร 

กองช่าง             
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๑.2 แผนงำนเคหะและชุมชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ) 

 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสมีา 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อ าเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสมีา เพื่อ
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในต าบลโนนตาเถร 
 

10๐,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

กองช่าง             
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1.3 )  แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด             ของ

โครงการ/      กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
1 โครงการท าฝายประชา

รัฐ”คนโคราชร่วมใจ 
แก้ปัญหาภัยแล้งอย่าง
ยั่งยืน” 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 97 ล าดับที่ 19 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการฝายประชารัฐ “คน
โคราชรวมใจ แก้ปญัหาภยั
แล้งอย่างยั่งยืน” ค่าวัสดุ ค่า
ป้ายโครงการฯ 
 

1๐,๐๐๐ พื้นที่อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

            

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน สระตะวันตก  
บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 5 
หน้าที่ 12 ล าดับที่ 24 
 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สระ
ตะวันตก บ้านโนนตาเถร หมู่
ที่ 1 เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ 
 

10,000 หมู่ที่ 1 บ้าน
โนนตาเถร 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                            -๑3- 
                          บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

                   แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖5 
               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอปท.ที ่๒  ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
๒.๑ แผนงำนสำธำรณสุข (งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 โครงการณรงคส์่งเสริมการคัด
แยกขยะภายในต าบลโนนตาเถร 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 150ล าดับที่ 5 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยายใน
ต าบลโนนตาเถร โดยมี
ค่าใช้จ่านประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและค่า
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นในการรณรงค์
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
ส าหรับการจัดท า
โครงการ ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
โนนตาเถร
ทั้ง ๑๒ 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

 

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

 
 

-๑4- 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

2 อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 149 ล าดับที ่10 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
คณะกรรมการหมู่บา้น
ภายในต าบลโนนตาเถร 
หมู่ที่ 1-๑๒  

 

๒๔๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
โนนตาเถร
ทั้ง ๑๒ 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

-15- 
๒.๒ แผนงำนสำธำรณสุข (งำนบริกำรธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 148 ล าดับที ่2 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกโดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยายพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นฯลฯ 
 

5๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
โนนตาเถร
ทั้ง ๑๒ 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 148 ล าดับที ่3 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
วัคซีน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
 

๔๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
โนนตาเถร
ทั้ง ๑๒ 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             



 
 

 
 

 
-๑6- 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

  ค่าสมนาคณุวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท า
โครงการฯลฯ 

 

               

3 โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 151 ล าดับที ่9 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การส ารวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

๕,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
โนนตาเถร
ทั้ง ๑๒ 
หมู่บ้าน 

 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

-๑7- 
                                                                                   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

                                   แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖5 
                                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอปท.ที ่๓ ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กีฬำและนันทนำกำร 
๓.๑)  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

. 
ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 154 ล าดับที ่14 
 

๑) เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โนนตาเถร 
จ านวน ๒ แห่ง  
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กรายหัว) 
จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี
เป็นค่าจัดการเรยีนการ
สอนอัตราละ ๑,๗๐๐ 
บาท/คน 

๓41,690 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.โนนตา
เถร จ านวน ๒ 

แห่ง 

กองการศึกษา             

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

 
 

-๑8- 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

. 
ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

  ๒) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนน
ตาเถร และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกหนอง
แวง จ านวน ๒ แห่ง 
จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ ๓-๕ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังน้ี 
๑)ค่าหนังสือเรียน 
อัตราคนละ ๒๐๐ 
บาท/ป ี
๒)ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ ๒๐๐บาท/
ปี 
๓)ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน อัตราคนละ 
๓๐๐บาท/ป ี
 

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.โนนตา
เถร จ านวน ๒ 

แห่ง 

กองการศึกษา             

 



 
 

 
 

-๑9- 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

  ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน อัตราคนละ 
๔๓๐ บาท/ป ี
๓) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โนนตาเถร จ านวน ๒ 
แห่ง (เงินอุดหนุนสนับ 
สนุนอาหารกลางวัน) 
จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเวลา ๒ ภาค
เรียน อัตรามื้อละ ๒1 
บาท/คน จ านวน ๒๔๕
วัน 
 

               

 

 
 
 



 
 

 
 

-20- 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

2 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพ
เด็ก 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 157 ล าดับที ่12 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพ
เด็ก เช่น ค่ารับรอง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสานท่ี
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน 
ค่าจ้าเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ 
การแสดง ค่าโฆษณา
และประสมัพันธ์งาน
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
 

4๐,๐๐๐ อบต.โนนตาเถร กองการศึกษา             

 

 
 
 



 
 

 
 

-21- 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

3 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
(สพฐ.) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 154 ล าดับที ่15 
 

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับ
โรงเรียนโนนตาเถร,
โรงเรียนบ้านหนองม่วง,
โรงเรียนวดับ้านโคก
หนองแวง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ.)  

966,000 อบต.โนนตา
เถร 

กองการศึกษา             

4 อาหารเสริม (นม) 
 
 
 
 
 

-ให้กับโรงเรียนสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ของตกบลโนน
ตาเถร จ านวน 260 
วัน ทั้ง 3 โรงเรียนและ-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จ านวน 260 
วัน ทั้ง 2 ศูนย์  
 

588,640 อบต. 
โนนตาเถร 

 

กองการศึกษา             



 
 

 
 

-๒2- 
๓.๒ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (งำนกีฬำและนนัทนำกำร) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 1656ล าดับที่ 10 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นได้แก่ ค่าเช่า
หรือคาเตรียมสนามแข่งขัน
กีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
สนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือ
ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน และ
หรือการจดัท าเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคณุ ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้
ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-
ปิดการแข่งขันกีฬา 

๑0๐,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

กองการศึกษา             



 
 

 
 

-๒3- 
๓.๓ แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร (งำนศำสนำวัฒนำธรรมท้องถิ่น) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             ของ
โครงกำร/      กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1  โครงการบวงสรวง

ฉลองชัยชนะท่านท้าว
สุรนาร ี
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 158 ล าดับที ่18 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
บวงสรวงฉลองชัยชนะท่าน
ท้าวสุรนารี ค่าพิธีทางศาสนา 
ค่ารับรองผูเ้ชิญมาร่วมงาน
และผูม้าร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยงข้อง 
 

๓๐,๐๐๐ หน้าท่ีว่าการ
อ าเภอโนน

แดง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 156 ล าดับที ่8 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณลีอย
กระทง ค่าพิธีทางศาสนาค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์คา่ใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.โนนตา
เถร 

กอง
การศึกษา 

            

 



 
 

 
 

-๒4- 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             ของ

โครงกำร/      กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

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

3 โครงการจดังาน
ประเพณีบวงสรวงท้าว
สรุนารีและของดีอ าเภอ
โนนแดง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 159 ล าดับที ่20 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจดังานประเพณี
บวงสรวงท้าวสุรนารีของดี
อ าเภอโนนแดง 
 

๑๐,๐๐๐ อ าเภอโนน
แดง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

-๒5- 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

                                   แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖4 
                                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท.ที่ ๔ ด้ำนสวัสดิกำรสังคม/ควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
๔.๑)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 การสงเคราะห์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 163 ล าดับที ่9 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่
พึ่ง เช่น ปรับปรุงท่ีอยู่
อาศักย ฯลฯ 
 

4๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

 
 

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

 
 

 
-๒6- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
                                     แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ ด้ำนสวัสดิกำรสังคม/ควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
4.2)  แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด             ของ
โครงการ/      กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ของผู้สูงอายุ
และผู้พิการในชุมชน 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 175 ล าดับที ่7 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 
 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

 
 

-27- 
๔.3)  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             ของ
โครงกำร/      กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 164 ล าดับที ่1 
 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศการส าคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่หรือเทศกาล
สงกรานต์จ่ายเป้ฯค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับโครงการฯเช่น ค่ าน้ า
ดื่ม น้ าแข็ง กาแฟ  
โอวัลติน ส าหรับประชาชน
ที่มารับบริการ ณ จดุบริการ
ประชาชน ค่าป้ายโครงการ 
ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 166 ล าดับที ่2 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมความ
เข้าใจของประชาชน, 
นักเรียนและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาเถร เกิดความรู้  

1๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             



 
 

 
 

-๒8- 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             ของ
โครงกำร/      กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

  ความช านาญ สามาถ
พึ่งตนเองได้อย่างปลอดภัย  
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคณุวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ายายพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็น ฯลฯ 

               

3 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 166 ล าดับที ่1 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับ
การจัดท าโครงการ ฯลฯ 
 

10๐,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

 
 



 
 

 
 

-๒9- 
๔.4)  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(งำนส่งเสริมและสนับสนนุควำมเขม้แข็งชุมชน) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             ของ
โครงกำร/      กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 จัดประชาคม
แผนพัฒนาระดับต าบล
และแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 176 ล าดับที ่9 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการจัดท า
ประชาคมแผนพัฒนาต าบล
และแผนชุมชนแบบบรูณา
การ โดยจา่ยเป็นคา่วัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าป้าย คา่ใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็น ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร ทั้ง 
๑๒ หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

2 ฝึกทักษะอาชีพให้กับ
ประชาชน 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 163 ล าดับที ่8 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจดัท า
การฝึกทักษะอาชีพให้กับ
ประชาชน จ่ายเป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าป้าย คา่ใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นและเกี่วข้องกับ
โครงการ 

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร  

ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

3 อบรมและรณรงค์
ป้องกันปราบปราม 
ยาเสพตดิ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 166 ล าดับที ่3 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและ
รณรงค์ป้องกันปราบปรามยา
เสพติด คา่วัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าหาร ค่าป้าย
โครงการ 

๒๐,๐๐๐ อบต.โนนตาเถร ส านักปลดั             



 
 

 
 

-30- 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  
                                  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖5 

                              องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท.ที่ ๕ ด้ำนเศรษฐกิจและกำรเกษตร 
๕.๑)  แผนงำน ด้ำนกำรเศรษฐกจิ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด             
ของโครงกำร/      

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

- 
 
 
 

- - - - -             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

 
 

-31- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

                                     แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการบริหารราชการให้มสีิทธิภาพคุณภาพ 
๖.๑)  แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด             ของ
โครงการ/      กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 อบรมส่งเสรมิความรู้
กฎหมายให้พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างของอบต.โนนตาเถร 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 177 ล าดับที ่16 
 

เพื่อจ่ายโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
ให้พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างของอบต. 
 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

2 โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนน
ตาเถร และนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร) 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 174 ล าดับที ่3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการ การเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาเถร 
 

5๐๐,๐๐๐ พื้นที่อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

 
 

 
-32- 

 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด             ของ

โครงการ/      กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
3 โครงการเสรมิสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรม 
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 175 ล าดับที ่7 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

1๐,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

5 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานต าบลโนน
ตาเถร 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 175 ล าดับที ่8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง  
 

2๐๐,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

 
 
 



 
 

 
 

 
 

-๓2- 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียของโครงการ/      

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
6 โครงการจดัตั้งและเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสมีา  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
หน้าที่ 12 ล าดับที่ 2 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการภายในศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) 
 

๒๐,๐๐๐ อ าเภอโนน
แดง 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

-๓3- 
๖.๒)  แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/      
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 177 ล าดับที ่13 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับ
การจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีอายคุรบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 
 

6,264,000 อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 177 ล าดับที ่14 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับ
การจัดสวัสดิการเบีย้ความ
พิการให้แก่คนพิการที่มสีิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

๑,754,4๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 177 ล าดับที ่15 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่อยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล 
ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได ้
 

๖,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

4 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนระบบหลักท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี 
 

๗๐,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             



 
 

 
 

-๓4- 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/      

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 

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

5 เงินส ารองจ่าย 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 177 ล าดับที ่
13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าในกรณีจ าเป็น
หรือเพียงพอต่อการเผชิญ
เหตุสาธารณภัยตลอดปี โดย
น าไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนร่วม  
 

589,244 พื้นที่อบต. 
โนนตาเถร 

             

6 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมกรณี
ประสบอันตรายเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตายและคลอด
บุตรฯลฯ พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ 
ในอัตราร้อยละ ๕ ของ
ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพ ค่าจ้างช่ัวคราว 
 

๑10,577 อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

 
 
 
 



 
 

 
 

-๓5- 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด             

ของโครงการ/      
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

7 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนของ
พนักงานจ้างที่ อบต. 
จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 
๐.๒๐ ฐานอ านาจ
พระราชบัญญัตเิงินทดแทน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  
 

๕,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

8 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ของข้าราชกาส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500  
 

303,082 อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

9 เงินช่วยค่าท าศพ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่าเป็นเงินช่วยพิเศษ
กรณีพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลถึงแก่
ความตาย จ านวน 3 เท่า 
ของอัตราเงินเดือนก่อนวัน
ถึงแก่ความายเป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ 
 

10,000 อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             



 
 

 
 

-36- 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด             

ของโครงการ/      
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

10 เงินช่วยค่าท าศพ
ข้าราชการ/พนักงาน 

เพื่อจ่าเป็นเงินช่วยค่าท า
ศพข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถึงแก่
ความตาย จ านวน 3 เท่า 
ของอัตราเงินเดือนก่อนวัน
ถึงแก่ความายเป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ 
 

10,๐๐๐ อบต. 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

-๓7- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

                                    แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.๑)  แผนงาน การเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทัพยาการธรรมชาติ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด ของโครงการ/      
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 โครงการก าจดัวัชพืชใน
แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 179 ล าดับที ่9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ
ภายในต าบลโนนตาเถร เช่น ค่าน้ า
ดื่ม ค่าจ้าเหมาเครื่องจักร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการามระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

๓๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

2 ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 177 ล าดับที ่10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติภายใน
ต าบลโนนตาเถร เช่นค่าน้ าดืม่ ค่าจ้า
เหมาเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
ตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

 
 

 
-๓8- 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ      
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

3 ปลูกหญ้าแฝก 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 178 ล าดับที ่2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ปลูกหญ้าแฝกค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็น เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
และน้ าดืม่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพราชสดุา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 179 ล าดับที ่11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร,น้ าดื่ม 
ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
 

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
โนนตาเถร 

ส านักปลดั             

 
 



 
 

 
 

-๓9- 
                                                                               บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

                                   บัญชีสรุปจ ำนวนกำรจัดซ้ือครุภัณฑ ์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำเถร  อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำร

ทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำรทั้งหมด 
หน่วยด ำเนินกำร 

ครุภัณฑ์ 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
1 
 

 
100 

 
84,400 

 
 

 
ส านักงานปลัด 

รวม 1 ๑๐๐ 84,000 ๑๐๐  
รวมท้ังหมด 1 ๑๐๐ 84,000 ๑๐๐  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒/๑ 



 
 

 
 

-40- 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                                                    

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖5 
                                    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปรำสำท 

ครุภัณฑ์ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละ 
เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑ ครุภัณฑ์ส ำนกังำน 
เครื่องปรับอากาศแบบตั้ง
พื้นหรือแบบแจวน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
จ านวน 2 เครื่อง 
 

84,000 อบต.โนนตาเถร ส านักปลดั             

แบบ ผด.๐๒/๑ 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


