แผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย
เทศบาลตาบลโนนตาล
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
www.nontan.go.th

ส่วนที่ ๑
ที่มาของแผนการดาเนินงาน
๑. บทนา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดย
มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่นพิจ ารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๒ “แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถื่น”
ภายใต้ระเบียบดัง กล่าว เทศบาลตาบลโนนตาล จึงได้ดาเนินการจัดท าแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตาบลโนนตาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูร ณาการการทางานกั บหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมิ นผลเมื่อสิ้ นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดท า
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนการ...

-๒-

๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่นพิจ ารณาร่างแผนการดาเนิน งาน แล้ วเสนอผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บ ริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้ งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ง บประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บ ริหารท้องถิ่น”
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ ๑ ที่มาของแผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. บทนา
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)
๓. บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)
๔. บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนการจัดทา...

-๓-

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. ประโยชน์...

-๔-

๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาล มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้นทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เ ป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมิ นผลทาให้ก ารติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม การดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานไฟฟ้าถนน

1.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
เริ่มจากบ้านนายประเสริฐ จอม
คาสิงห์ – บ้านนายวาส ไชยหงส์
กว้าง 4 ม. ยาว 71 ม. หนา
0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 284
ตารางเมตร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลตาบลโนนตาล
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 ลาดับที่ 44

180,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 6
บ้านโนนเหลี่ยม

หน่วยงาน พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

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

ลาดับ
ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2.

3.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบผลิต ก่อสร้างบ่อบาดาล 6 นิ้วแบบบ่อ
น้าประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2
เปิด พร้อมติดตั้งระบบสูบน้า
แบบจมน้า สถานที่ หนองห้าง
สาธาณะ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลาดับที่
7
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบผลิต ก่อสร้างบ่อบาดาล 6 นิ้วแบบบ่อ
น้าประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
เปิด พร้อมติดตั้งระบบสูบน้า
แบบจมน้า สถานที่ หมู่ที่ 4
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 ลาดับที่ 17

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

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

ลาดับ
ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

205,100

หมู่ที่ 1
บ้านหนองบัว

กองช่าง

169,300

หมู่ที่ 4
บ้านหนองผือ

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

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

ลาดับ
ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

4.

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบผลิต ก่อสร้างบ่อบาดาล 6 นิ้วแบบบ่อ
น้าประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เปิด พร้อมติดตั้งระบบสูบน้า
แบบจมน้า สถานที่ หมู่ที่ 5
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 ลาดับที่ 23

169,300

หมู่ที่ 5
บ้านโพนศรี

กองช่าง

5.

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบผลิต ก่อสร้างบ่อบาดาล 6 นิ้วแบบบ่อ
น้าประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เปิด พร้อมติดตั้งระบบสูบน้า
แบบจมน้า สถานที่ หมู่ที่ 7
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 ลาดับที่ 47

170,000

หมู่ที่ 7
บ้านอีเม้ง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6

7

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้าเสียในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ปรับปรุงระบบระบายน้าเสียใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนาง
สีดา วินทะไชย ถึงบ้านนางสุขดี
วินทะไชย วางท่อระบายน้าคสล.
ชั้น3 มอก.ขนาด0.40*1.00 ม.
ระยะทาง 194 ม.รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตาบลโนนตาล
กาหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลาดับที่ 157

262,700

หมู่ที่ 1
บ้านหนองบัว

กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้าเสียในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ปรับปรุงระบบระบายน้าเสียใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3จากบ้านนางหนู
คาสูงเนิน ถึงบ้านนายเฉลิม บุญ
ชิต วางท่อระบายน้าคสล.ชั้น3
มอก.ขนาด0.40*1.00 ม. พร้อม
บ่อพักคสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
จานวนย6 บ่อ ระยะทาง 90 ม.
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตาบลโนนตาลกาหนด ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ลาดับที่ 14

107,600

หมู่ที่ 3
บ้านโนนม่วง

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

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

ลาดับ
ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

8

9

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้าเสียในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ปรับปรุงระบบระบายน้าเสียใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากบ้านนางผัน
สอนโกษา ถึงที่นานายศิลา ดวง
ประทุม วางท่อระบายน้าคสล.
ชั้น3 มอก.ขนาด0.40*1.00 ม.
พร้อมบ่อพักคสล.ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ระยะทาง 137 ม.
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตาบลโนนตาลกาหนด ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ลาดับที่ 157

192,000

หมู่ที่ 9
บ้านป่ายาง

กองช่าง

โครงการปรับปรุงยกระดับพื้น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
10

ปรับปรุงยกระดับพื้นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
จากบ้านนายเลื่อน จอมคาสิงห์บ้านนางสุประภา จอมคาสิงห์
กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15
ม.ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 260 ตร.
ม. ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลาดับที่ 66

147,000

หมู่ที่ 10
บ้านโนนตาลน้อย

กองช่าง

โครงการ/กิจกรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน

หน่วยงาน พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

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

ลาดับ
ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

10

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการปรับปรุงยกระดับพื้น
ปรับปรุงยกระดับพื้นถนน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
จากบ้านนายโสวัฒน์ ศรีทอง ถึง
บ้านนางปาณิสา วารีรัง กว้าง 4
ม. ยาว 84 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่
ทางข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม.
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 ลาดับที่ 53

197,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 8
บ้านหนองผือ

หน่วยงาน พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

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

ลาดับ
ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2.สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ตาบลโนนตาล
ในการจัดกิจกรรมให้
ความสาคัญสาหรับเด็ก

10,000

ตาบลโนนตาล

งานการศึกษา

2.

โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มี
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โอกาสเข้าถึงการศึกษา
เทศบาลตาบลโนนตาล
โดยเท่าเทียมกัน

84,000

ตาบลโนนตาล

งานการศึกษา

3.

โครงการจ้างเหมาส่งอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
โนนตาล

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ 84,000
บริหารสถานศึกษาให้
เด็กได้มีพัฒนาการสมวัย

ตาบลโนนตาล

งานการศึกษา

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2.สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา

4.

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อให้เด็กมีการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนาการและสุขภาพ
-ค่าอาหารกลางวันนักเรียนของ ที่ดีตามวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
โนนตาล

401,310

ศูนย์พัฒนาเด็ก งานการศึกษา
เล็กเทศบาลตาบล
โนนตาล

-ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลโนนตาล
อัตรา 1,700 บาทต่อคน
-ค่าสนับสนุนสาหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
-ค่าหนังสือเรียน –ค่าอุปกรณ์การ
เรียน –ค่าเครื่องแบบนักเรียน-ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลโนนตาล

132,600

ศูนย์พัฒนาเด็ก งานการศึกษา
เล็กเทศบาลตาบล
โนนตาล

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลโนนตาล

63,570

ศูนย์พัฒนาเด็ก งานการศึกษา
เล็กเทศบาลตาบล
โนนตาล

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
งบประมาณ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2.สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

5.

ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนตาล
และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบล
โนนตาล

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนม
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ เพื่อการมี
พัฒนาการที่เติบโตสมวัย

657,257

6.

ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

เพื่อให้เด็กได้รบั
สารอาหารครบถ้วนทั้ง5
หมู่ตามหลักโภชนาการ
เพื่อการมีพฒ
ั นาการที่
เติบโตสมวัย

1,113,000 โรงเรียนในเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศูนย์พัฒนาเด็ก งานการศึกษา
เล็กเทศบาลตาบล
โนนตาล และ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่
พื้นที่รับผิดชอบ
ตาบลโนนตาล
จานวน 4 แห่ง

งานการศึกษา

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2.สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องทีท่ ้องถิ่นต้านยาเสพติด
โนนตาลเกมส์ ประจาปี 2565

2.

โครงการจัดงานบุญประเพณี
ออกพรรษาตักบาตรเทโว
ประจาปี 2565

3.

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์สบื สาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นและวันผู้สงู อายุ
ประจาปี 2565

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์
ไมตรีและสร้างความ
สามัคคีและส่งเสริม
สุขภาพประชาชนใน
พื้นที่และลดปัญหายา
เสพติด
เพื่อส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นสืบไป

15,000

ตาบลโนนตาล

งานการศึกษา

10,000

ตาบลโนนตาล

งานการศึกษา

เพื่อส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นสืบไป

15,000

ตาบลโนนตาล

งานการศึกษา

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2.สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4.

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ เพื่อส่งเสริมสืบสาน
เมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงาน ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีสมมาน้าคืนเพ็งเส็ง
ในท้องถิ่นสืบไป
ประทีป ประจาปี 2564

10,000

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

งานการศึกษา

5.

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ เพื่อส่งเสริมสืบสาน
เมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงาน ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีบญ
ุ ผะเหวด
ในท้องถิ่นสืบไป
ประจาปี 2565

5,000

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

งานการศึกษา

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนายกระดับ
คนพิการ ผู้สงู อายุ ผู้ด้อยโอกาส คุณภาพชีวิต คนพิการ
ผู้ไร้ที่พงึ่ ประจาปี 2565
ผู้สงู อายุ ผูด้ ้อยโอกาส ผู้
ไร้ที่พึ่ง ของประชาชน
ตาบลโนนตาล

2.

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบล
โนนตาล

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตาบลโนนตาล

3

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาอาชีพ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
โนนตา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ตาบลโนนตาล

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10,000

ตาบลโนนตาล

งานสวัสดิการ

15,000

ตาบลโนนตาล

งานสวัสดิการ

15,000

ตาบลโนนตาล

งานสวัสดิการ

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
- เบี้ยผู้สงู อายุ
7,353,600 บาท
- เบี้ยผู้พิการ 1,951,200
บาท
- เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
72,000 บาท

เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

9,376,800

ตาบลโนนตาล

งานสวัสดิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

1.

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
โนนตาล

77,868

เทศบาลตาบล
โนนตาล

งาน
สาธารณสุข

2.

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ (ไวรัสโคโรน่า)

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า
ในพื้นที่ตาบลโนนตาล

100,000

ตาบลโนนตาล

งาน
สาธารณสุข

3.

โครงการส่งเสริมการลดขยะโดย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาถังขยะอินทรีย์หรือขยะ การดาเนินการบริหาร
เปียก
จัดการขยะในชุมชน

10,000

ตาบลโนนตาล

งาน
สาธารณสุข

4.

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

ตาบลโนนตาล

งาน
สาธารณสุข

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
จากสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ลาดั
บที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

5.

เงินอุดหนุนเอกชน ตามแนวทาง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขของชุมชน
สาธารณสุข

200,000

เทศบาลตาบล
โนนตาล

งาน
สาธารณสุข

6.

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

100,000

เทศบาลตาบล
โนนตาล

งาน
สาธารณสุข

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมการเกิด
โรคติดต่อในชุมชน

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ลาดับที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดอบรมให้ความรู้
ยาเสพติด
ป้องกันการติดยาเสพ
ติดของคนในชุมชน

10,000

ตาบลโนนตาล

งานป้องกันฯ

2.

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

จัดตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการเพือ่ ป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล

15,000

ตาบลโนนตาล

งานป้องกันฯ

3.

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จัดตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการเพือ่ ป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล

ตาบลโนนตาล

งานป้องกันฯ

15,000

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและส่วนที่เกี่ยวข้อง
 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.

โครงการจัดงานวันสถาปนา
เทศบาลตาบลโนนตาล

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สถาปนาเทศบาล

5,000

ตาบลโนนตาล

สานักปลัด

2.

โครงการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน

รับฟังปัญหาหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อ
นามาจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

5,000

ตาบลโนนตาล

สานักปลัด

3.

โครงการเทศบาลพบประชาชน รับฟังปัญหาหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อ
นามาพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการเทศบาล
ต่อไป

5,000

ตาบลโนนตาล

สานักปลัด

พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและส่วนที่เกี่ยวข้อง
 แผนงานบริหารทั่วไป

5.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การช่วยเหลือประชาชนของ
ดาเนินการประสานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

ตาบลโนนตาล

สานักปลัด

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารทั่วไป

1.

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอีส้ าหรับ
ประธานสภาและรอง
ประธานสภาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

มีครุภัณฑ์สานักงานใช้ใน
การปฏิบัตงิ านอย่าง
เพียงพอ

10,000

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

สานักปลัด

17,000

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

สานักปลัด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.

เครื่องคอมพิวเตอร์

มีครุภัณฑ์สานักงานใช้ใน
การปฏิบัตงิ านอย่าง
เพียงพอ

3.

เครื่องปริ้นเตอร์สี จานวน
1 เครื่อง

มีครุภัณฑ์สานักงานใช้ใน 5,000
การปฏิบัตงิ านอย่าง
เพียงพอ

พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารงานคลัง

1.

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
(มอก.)

เพื่อให้มีตู้ที่ใช้ในการเก็บ
เอกสารทางราชการที่
สาคัญของกองคลังอย่าง
เพียงพอ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

11,800

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานสาธารณสุข

1.

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปริ้นเตอร์สี จานวน
1 เครื่อง

มีครุภัณฑ์สานักงานใช้ใน
การปฏิบัตงิ านอย่าง
เพียงพอ

งบประมาณ

5,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
งานสาธารณสุขฯ
ตาบลโนนตาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานเคหะและชุมชน

1.

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว

มีครุภัณฑ์สานักงานใช้ใน
การปฏิบัตงิ านอย่าง
เพียงพอ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

2,500

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานการพาณิชย์

1.

2.

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑ์เกษตร
เครื่องสูบน้าบาดาล (ซัมเมิรส์ สิ
เบิล้ ) แบบจมน้า 2 แรงม้า

เครื่องสูบน้าบาดาล (ซัมเมิรส์ สิ
เบิล้ ) ขนาด 1 แรงม้า

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
งบประมาณ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ผลิตน้าประปา บาดาล
ให้มีน้าเพือ่ การอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

75,000

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

กองช่าง

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ผลิตน้าประปา บาดาล
ให้มีน้าเพือ่ การอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

30,000

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานการพาณิชย์

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

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

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของ
งบประมาณ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ครุภัณฑ์เกษตร
3.

เครื่องสูบน้าบาดาล (ซัมเมิรส์ สิ
เบิล้ ) ขนาด 1.5 แรงม้า

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ผลิตน้าประปา บาดาล
ให้มีน้าเพือ่ การอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

90,000

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

กองช่าง

4.

เครื่องปั้มหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ผลิตน้าประปา บาดาล
ให้มีน้าเพือ่ การอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

27,900

เทศบาล
ตาบลโนนตาล

กองช่าง

