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ค าน า 
 
 

 

แผนด าเนินงานฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน 

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
โดยได้เสนอในรูปแบบแผนงานและโครงการเป็นรายปี ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  จ านวน   7   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 

  5.ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

  ซึ่งแผนด าเนินงานนี้  ได้ รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ประชาคมหมู่บ้าน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ให้การสนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลต าบลโนนสะอาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงาน/โครงการ 
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1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทาง 100,000  ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม

2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เพ่ือให้เด็กในเขตเทศบาลต าบล 30,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด โนนสะอาดได้รับความรู้ที่นอกเหนือ

จากในห้องเรียน
3 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 488,000  โรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ บ้านโนนบุรุษ

4 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 560,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บ้านโนนสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด

5 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 291,200  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
วัดบูรภาภิรมย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ วัดบูรภาภิรมย์

6 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 300,000  โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนลาน โรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านโนนลาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2559พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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

7 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 244,000  โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว เหมือดแอ่-หนองบัว

8 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนา ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 50,960     ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา
เด็กเล็กค่าย ร.8 พัน 2 ในค่ายร.8 พัน 2 ค่ายร.8 พัน 2

9 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 145,600  ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา
ค่าย ร.8 พัน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าย ร.8 พัน 2 ค่าย ร.8 พัน 2

10 โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาท างานใน เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน/ นักศึกษา 50,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน รู้จักใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้

เป็นประโยชน์
11 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียน ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 233,776  โรงเรียน กองการศึกษา

บ้านโนนบุรุษ ในโรงเรียนบ้านโนนบุรุษ บ้านโนนบุรุษ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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

12 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียน ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 143,715  โรงเรียน กองการศึกษา
บ้านโนนลาน ในโรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านโนนลาน

13 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียน ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 116,888  โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
บ้านเหมือดแอ่-หนองบัว ในโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว เหมือดแอ่-หนองบัว

14 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนา ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 206,360  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด

15 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนา ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 109,370  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ วัดบูรพาภิรมย์

16 พัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมความ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมต่างๆ 40,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

17 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมต่างๆ 40,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรกัษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป

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

1 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆที่ทต.โนนสะอาดโนน 40,000     ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
สะอาด หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัด
ขึ้น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ

2 โครงการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก อุดหนุนจัดงานเทศกาลไหมประเพ 20,000     จังหวัด จังหวัดขอนแก่น
เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น

3 โครงการงานกาชาด รวมของดีเมืองชุมแพ อุดหนุนงานกาชาดประจ าปี รวมของ 60,000     อ าเภอชุมแพ อ าเภอชุมแพ
ดีเมืองชุมแพ

4 โครงการศึกษาดูงานด้านศาสนาและวัฒน อุดหนุนตามโครงการศึกษาดูงาน 30,000     ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ธรรม(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม) ด้านศาสนาแลวัฒนธรรม

5 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย อุดหนุนคณะกรรมการ บ้าน 20,000     บ้านสนามบิน สว่นการศึกษา
ประเพณีท้องถิ่น ของไทยคอนสาร ม.7-8 สนามบิน บ้านโนนเรียน บ้านโนนลาน

6 โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี เพ่ือสนับสนุนการจัดงานพระราช 7,500       อ าเภอชุมแพ ปกครอง
อ าเภอชุมแพ พิธี งานรัฐพิธี อ าเภอชุมแพ อ าเภอชุมแพ

7 โครงการวันผู้สงูอายุและสบืสานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณีให้คงอยู่สบืไป 130,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรกัษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป

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

8 โครงการสง่เสริมจริยธรรม การเรียนรู้การ เพ่ือสง่เสริมจริยธรรม การเรียนรู้การ 40,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ท้องถิ่น ปัญญาท้องถิ่น

9 โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจ าปี เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง 300,000  ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ให้คงอยู่สบืไป

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรกัษาพยาบาลการฟ้ืนฟู

สมรรถนะทางด้านรา่งกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง

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

1 โครงการพัฒนางานสาธารณสขุมูลฐาน เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการพัฒนางาน 45,000     ทต.โนนสะอาด รพ.สต.
สาธารณสขุมูลฐานในเขตต าบล จ านวน 6 ต าบลโนนสะอาด
หมู่บ้าน 1,2,3,4,7,8 บ้านละ 7,500 บาท

2 โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสขุ เพ่ือให้ความรู้กับอสม.และพัฒนางาน 500,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ด้านสาธารณสขุ

3 ก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพ่ือค่าจัดซื้อทรายก าจัดยุงลาย/น้ ายาก าจัดยุง 130,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ลาย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2559

สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรา้งนิสัยรกัการกีฬา กติกาสังคม และสรา้งโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการ

กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ค่าจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งทต.โนนสะอาด 275,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
จัด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
 เงินรางวัล พิธีเปิด-ปิด ค่ากรรมการ
 ค่าอาหาร งานกีฬาต่างๆ

2 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 82,000     ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ให้กับหมู่บ้านต่างๆตามความต้องการ
ของประชาชนและประจ าส านักงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



2.ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แนวทางการพัฒนา  ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน  เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

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

1 ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่ 5 เพ่ือปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร  100,000       หมู่ 5 กองช่าง
สายซอยหนองบัว ลงหินคลุก
ระยะทาง 580 เมตร กว้าง 3.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



2.ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน

2.2 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

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

1 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ เพ่ืออุดหนุนตามโครงการป้องกัน 50,000         ปกครองอ าเภอ ปกครองอ าเภอ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละผู้ติดเชื้อ และแก้ไขปัญหาโรคเอดสศ์ูนย์เอดส์ ชุมแพ ชุมแพ
HIV อ.ชุมแพ ตามโครงการป้องกันและ เฉลิมพระเกียรติอ าเภอชุมแพ
แก้ไขปัญหาเอดสฯ์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

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

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อเสน้ผ่าน 100,000       ม.8 กองช่าง
หมู่ที่  8 ศูนย์กลาง 4 นิว้ เคร่ืองสบูน้้าแบบซมัเมอร์

2.0 แรงม้า เชื่อมต่อท่อเมนประปา
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ 2 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงอิฐ  288,000       ม.2 กองช่าง
ยาว 105 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง  0.50 เมตร

3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ 7 เพ่ือก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ 173,000       ม.7 กองช่าง
บึงห้วยแย้  ยาว  21 เมตร กว้าง 15 เมตร
หนา 0.15 เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสพิุศ 275,000       ม.3 กองช่าง
ด่านซา้ย ถึงสามแยก กว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าเสยี เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้้าเสยี กว้างภายใน 200,000       ม.4 กองช่าง
หมู่ที่  4 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.50 เมตร

พร้อมฝาปิด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

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

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าเสยี เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้้าเสยีต่อจาก- 200,000       ม.8 กองช่าง
 หมู่ที่ 8 สายเดิม กว้าง  0.30 เมตร ยาว 100เมตร 

ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม 182,000       ม.6 กองช่าง

โนนทอง หมู่ที่ 6 โนนทอง หมู่ที่ 6 ยาว 95 เมตร 
กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร

8 โครงการขยายไหล่ทาง  คสล.   ม.1 เพ่ือขยายไหล่ทางถนน คสล. 274,000       ม.1 กองช่าง
สายบ้านโนนสะอาด บ้านร่องแซง
ซอ่มแซม(ด้านทิศตะวันออกของถนน)
กว้าง 1 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 405 เมตร

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ม.9 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  ม.9 150,000       ม.9 กองช่าง
สายบ้านนายประพันธ์ศักดิ์ถึงบ้านนายอุดม
ยาว 55 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 275 ตรม.

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุง (อาคารหลังใหม)่ 100,000       ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ม.1 เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  ม.1

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมานิต 173,000       ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ถึงบ้านนางบุญช่วย ยาว 90 เมตร กว้าง
3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

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

12 โครงการวางท่อระบายน้้าเสยี เพ่ือวางท่อระบายน้้าเสยีภายในหมู่บ้าน  150,000       ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด  ปริมาณงานท่อระบายน้้า

คสล. เสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
รวม 142 ท่อน บ่อพักน้้า คสล. พร้อมฝาปิด
ขนาด 1*1 เมตร ลึก 1 เมตร จ้านวน 3 บ่อ

13 โครงการปรับปรุงห้องท้างานภายใน เพ่ือปรับปรุงห้องท้างานภายในส้านักงาน 100,000       ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ส้านักงานหลังใหม่ หลังใหม่

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.2 แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิน่

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

1 โครงการให้บริการการแพทย์ฉกุเฉนิ เพ่ือให้บริการการแพทย์ฉกุเฉนิแก่ 601,400       ทต.โนนสะอาด ส้านักปลัด
ประชาชนในพ้ืนที่

2 โครงการจัดต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกั้น) เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง 20,000         ทต.โนนสะอาด ส้านักปลัด
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.2 แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิน่

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

3 โครงการจัดต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกั้น) เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง 20,000         ทต.โนนสะอาด ส้านักปลัด
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์

4 โครงการอบรมจัดต้ังศูนย์ อปพร.รุ่นที่ 4 เพ่ือฝึกอบรมจัดต้ังศูนย์ อปพร. 150,000       ทต.โนนสะอาด ส้านักปลัด
ของเทศบาล

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของ 440,000       ทต.โนนสะอาด ส้านักปลัด
สาธารณภัย และภัยพิบัติกรณีฉกุเฉนิ ประชาชนในกรณีฉกุเฉนิเร่งด่วน เช่น

น้้าท่วม ไฟไหม้ ถนนช้ารุดเสยีหาย
วาตภัย หรือภัยพิบัติ ตลอดจนความ
เดือนร้อนของสาธารณะชนในกรณี
อ่ืนๆ เช่นความแห้งแล้ง เป็นต้น

6 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ เพ่ือจัดกิจกรรมสง่เสริมและสร้างความ 50,000         ทต.โนนสะอาด ส้านักปลัด
เพ่ือการปฏรูิป ปรองดองสมานฉนัท์ สามัคคีในชุมชน

7 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 25,000         ทต.โนนสะอาด ส้านักปลัด

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.3 แนวทางการพัฒนา  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

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

  -   -   -   -   -   -

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการรกัษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอด

อบายมุข โดยชุมชนมีส่วนรว่ม

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

1 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมชม 40,000         เทศบาล. ชมรมลูกเสอื
ลูกเสอืชาวบ้าน รมลูกเสอืชาวบ้าน ชาวบ้าน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2559    เทศบาลต้าบลโนนสะอาด



4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน

4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

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

1 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร 30,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 30,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
โครงการ

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 25,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อบรมการเพาะพันธุ์ปลา อบรมการเพาะพันธุ์ปลา

4 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน 30,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
 ตามโครงการ

5 โครงการจัดต้ังศูนย์วัคซนีป้องกันโรคระบาด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 15,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ในสตัว์ปีก ตามโครงการ

6 โครงการสง่เสริมการปลูกมะละกอดิบ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 30,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ตามโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน

4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

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

7 โครงการสง่เสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 40,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ตามโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



5.ยุทธศาสตรก์ารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนา เสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรกัษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

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

 -  -

5.2 แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน ้าเสีย

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

1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือเป็นสถานที่ในการทิ้งขยะมูล 200,000       อบต.ดงบัง ส านักปลัด
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ฝอยของต าบล

5.3 แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการบุกรกุที่สาธารณะ

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

1 โครงการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารังวัดที่สาธารณะ 30,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ.2558

ล้าดับ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

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

1 โครงการก าจัดวัชพืช เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติ 100,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ในหนองน  าสาธารณะ ในเขตต าบลโนนสะอาด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



7.ยุทธศาสตรก์ารการพัฒนาระบบบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในรปูประชาคม

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

1 โครงการ ทต.โนนสะอาดพบประชาชนเพ่ือ เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ 20,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาต าบลสามปี ประชาชนชนทุกหมู่บ้าน

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ 10,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เพ่ือบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประชาชนทุกหมู่บ้าน

3 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ เพ่ือใช้จ่ายในโครงการ 30,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

7.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกิจการของทต.โนนสะอาดและการบรหิารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

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

1 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ เพ่ืออุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 27,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
หรือการจ้างของอปท. อบต.หนองเขียด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



7.ยุทธศาสตรก์ารการพัฒนาระบบบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบลสมาชิกสภาทต.โนนสะอาดให้มีความรู ้คุณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน

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

1 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากร ทต.โนนสะอาด 150,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ให้มีประสทิธิภาพในการท างาน

7.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือการบรหิารงานและบรกิารประชาชน

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

1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ 120,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อินเตอร์เน็ต

2 ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือประชาสมัพันธ์ผลงานต่างๆของ 30,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อปท.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2559   เทศบาลต าบลโนนสะอาด



บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ คิดเป็นรอ้ยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ สป.,กองการศึกษา
รพ.สต

2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ส านักปลัด
ปกครองอ าเภอ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่ สป.,กองชา่ง
ปกครองอ าเภอ
ปกครองจังหวัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน ส านักปลัด
การค้าและการลงทุน ส านักงานเกษตรฯ

5. ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด
และสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ส านักปลัด

กองการศึกษา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สป.,ส่วนการคลัง
บ้านเมืองที่ดี กองชา่ง

กองการศึกษา

รวมทั้งสิ้น 71 100.00                  9,607,769               100.00                      

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

31 43.66                        4,829,369                    50.27                             

2 2.82                          150,000                       1.56                               

21 29.58                        3,711,400                    38.63                             

1                             1.41                          100,000                       1.04                               

7                             9.86                          387,000.00                  4.03                               

2 2.82                          230,000                       2.39                               

7 9.86                          200,000                       2.08                               

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลโนนสะอาด
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