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ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน

1. โครงการ
ปรับปรงุภมูทิศัน์
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
รายงาน

โครงการปรับปรงุ
ภมูทิศันศ์นูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

2. โครงการ
ปรับปรงุหอประชมุ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลดอนยาวใหญ่
รายงาน

โครงการปรับปรงุ
หอประชมุองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
ดอนยาวใหญ่

618,000.00 0.00 0.00 618,000.00

3. โครงการ
กอ่สรา้งลาน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในพื�นที�
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลดอนยาวใหญ่
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ลาน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในพื�นที�
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลดอนยาวใหญ่

224,000.00 0.00 0.00 224,000.00

4. โครงการ
กอ่สรา้งถนน
ลาดยางภายใน
พื�นที�องคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
ดอนยาวใหญ ่

รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
ภายในพื�นที�
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลดอนยาวใหญ่

324,000.00 0.00 0.00 324,000.00

5. โครงการ
กอ่สรา้งถนน คสล.
ภายในพื�นที�
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลดอนยาวใหญ่
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล. ภายใน
พื�นที�องคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
ดอนยาวใหญ่

122,000.00 0.00 0.00 122,000.00

ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ และการทอ่งเที�ยว

6. โครงการสง่
เสรมิแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง
รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
แนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00



7. โครงการสง่
เสรมิสนับสนุน
อาชพีดา้นการ

ปศสุตัว ์ รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนอาชพี
ดา้นการปศสุตัว์

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

8. โครงการ
เฉลมิพระเกยีรติ
การดําเนนิการหรอื
สนับสนุนโครงการ
อนัเนื�องมาจากพระ
ราชดํารขิอง
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั
ภมูพิลอดลุยเดช
สมเด็จพระนาง
เจา้ฯพระบรม
ราชนินีาถ และ
สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหา
วชริาลงกรณบดนิท
รเทพยวรางกรู 
รายงาน

โครงการ
เฉลมิพระเกยีรติ
การดําเนนิการหรอื
สนับสนุนโครงการ
อนัเนื�องมาจากพระ
ราชดํารขิอง
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั
ภมูพิลอดลุยเดช
สมเด็จพระนาง
เจา้ฯพระบรม
ราชนินีาถ และ
สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหา
วชริาลงกรณบดนิท
รเทพยวรางกรู

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

9. โครงการสง่
เสรมิอาชพีการ
ปลกูผักปลอดสาร

พษิ รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
อาชพีการปลกูผัก
ปลอดสารพษิ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

ดา้นการพฒันาการศกึษา ศาสนาวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ�น

10. วนัเด็กแหง่

ชาต ิ รายงาน

วนัเด็กแหง่ชาติ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

11. โครงการจัด
งานสบืสาน
ประเพณีวนัลอย

กระทง รายงาน

โครงการจัดงาน
สบืสานประเพณี
วนัลอยกระทง

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

12. โครงการ
ประเพณีฉลอง
ชยัชนะทา้วสรุนารี
และของดอํีาเภอ
โนนแดง (บวงสรวง

ยา่โม) รายงาน

โครงการประเพณี
ฉลองชยัชนะทา้ว
สรุนารแีละของดี
อําเภอโนน
แดง(บวงสรวงยา่
โม)

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00



13. โครงการ
สบืสานงาน
ประเพณีวนัเขา้

พรรษา รายงาน

โครงการสบืสาน
งานประเพณีวนัเขา้
พรรษา

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

14. โครงการสง่
เสรมิวนัสําคญัทาง
พระพทุธศาสนา
(วนัมาฆบชูา) 
รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
วนัสําคญัทาง
พระพทุธศาสนา
(วนัมาฆบชูา)

4,000.00 3,450.00 3,450.00 550.00

15. โครงการสง่
เสรมิวนัสําคญัทาง
พระพทุธศาสนา
(วนัวสิาขบชูา) 
รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
วนัสําคญัทาง
พระพทุธศาสนา
(วนัวสิาขบชูา)

4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

16. โครงการ
รณรงคส์ง่เสรมิวนั
สําคญัทาง
พระพทุธศาสนาวนั
ออกพรรษา
(ตกับาตรเทโว
โรหณะ) 
รายงาน

โครงการรณรงคส์ง่
เสรมิวนัสําคญัทาง
พระพทุธศาสนาวนั
ออกพรรษา
(ตกับาตรเทโว
โรหณะ)

4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

17. โครงการ
จัดการแขง่ขนักฬีา
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลดอนยาวใหญ่
(ประชาคมหมูท่ี� 1 -

11) รายงาน

โครงการจัดการ
แขง่ขนักฬีา
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลดอนยาวใหญ่

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

18. โครงการสรา้ง
ภมูคิุม้กนัทางสงัคม
ใหเ้ด็กและเยาวชน
(โตไปไมโ่กง) 
รายงาน

โครงการสรา้ง
ภมูคิุม้กนัทางสงัคม
ใหเ้ด็กและเยาวชน
(โตไปไมโ่กง)

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00



19. อดุหนุนอาหาร
กลางวนั ร.ร. สงักดั
สพฐ ในเขตตําบล
ดอนยาวใหญ ่

รายงาน

อดุหนุนอาหาร
กลางวนั ร.ร. สงักดั
สพฐ ในเขตตําบล
ดอนยาวใหญ่

1,554,000.00 322,350.00 322,350.00 1,231,650.00

20. บวงสรวงยา่โม
และงานของดี
อําเภอโนนแดง
รายงาน

บวงสรวงยา่โมและ
งานของดอํีาเภอ
โนนแดง

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

21. โครงการสง่
เสรมิสนับสนุน
ดนตรแีละศลิปวฒั
ธรรมพื�นบา้น 

รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนดนตรแีละ
ศลิปวฒัธรรมพื�น
บา้น

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

22. โครงการจัด
งานสบืสาน
ประเพณีบญุบั �งไฟ 

รายงาน

โครงการจัดงาน
สบืสานประเพณี
บญุบั �งไฟ

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

ดา้นการพฒันาการสาธารณสขุ

23. ป้องกนัไข ้
เลอืดออก 

รายงาน

ป้องกนัไขเ้ลอืด
ออก

50,000.00 24,000.00 24,000.00 26,000.00

24. ป้องกนัพษิ

สนัุขบา้ รายงาน

ป้องกนัพษิสนัุขบา้ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

25. โครงการพระ
ราชดํารทิางดา้น
สาธารณสขุ 

รายงาน

โครงการพระ
ราชดํารทิางดา้น
สาธารณสขุ

220,000.00 0.00 0.00 220,000.00

ดา้นการพฒันาสงัคม

26. รณรงค/์ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิ รายงาน

รณรงค/์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิ

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00



27. บรหิารจัดการ

ขยะ รายงาน

โครงการบรหิาร
จัดการขยะใน
ชมุชน

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

28. ฝึกอบรมอาสา
สมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืนประจํา
ตําบล (อปพร.) 
รายงาน

ฝึกอบรมอาสา
สมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืนประจํา
ตําบล (อปพร.)

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

29. ตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนชว่ง
เทศกาลปีใหม่
รายงาน

ตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนชว่ง
เทศกาลปีใหม่

20,000.00 12,930.00 12,930.00 7,070.00

30. ตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนชว่ง
เทศกาลสงกรานต ์

รายงาน

ตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนชว่ง
เทศกาลสงกรานต์

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

31. สง่เสรมิ
กจิกรรม อปพร.
รายงาน

สง่เสรมิกจิกรรม
อปพร.

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

32. เบี�ยยงัชพีผูส้งู

อาย ุ รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 5,130,000.00 798,800.00 798,800.00 4,331,200.00

33. เบี�ยยงัชพีผู ้

พกิาร รายงาน

เบี�ยยงัชพีความ
พกิาร

912,000.00 135,600.00 135,600.00 776,400.00

34. เบี�ยยงัชพีผู ้
ป่วยเอดส์

รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูป่้วย
เอดส์

54,000.00 9,000.00 9,000.00 45,000.00

35. โครงการเงนิ
สมทบกองทนุหลกั
ประกนัสขุภาพ
ระดบัทอ้งถิ�น
(สปสช.) 

รายงาน

โครงการเงนิสมทบ
กองทนุหลกัประกนั
สขุภาพระดบัทอ้ง
ถิ�น (สปสช.)

65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00



36. โครงการฝึก
อบรมชดุปฏบิตักิาร
จติอาสาภยัพบิตั ิ
ประจําองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้ง

ถิ�น รายงาน

โครงการฝึกอบรม
ชดุปฏบิตักิารจติ
อาสาภยัพบิตั ิ
ประจําองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้ง
ถิ�น

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

ดา้นการพฒันาการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที�ด ี

37. โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พชือนัเนื�องมาจาก
พระราชดํารขิอง
สมเด็จพระกนษิฐา
ธริาชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารี
รายงาน

โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพชือนั
เนื�องมาจากพระ
ราชดําร ิสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารี

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

38. เลอืกตั �ง
สมาชกิสภาทอ้งถิ�น
ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น 

รายงาน

เลอืกตั �ง.สมาชกิ
สภาทอ้งถิ�น ผู ้
บรหิารทอ้งถิ�น

500,000.00 13,742.00 13,742.00 486,258.00

39. กจิกรรม อบรม
ใหค้วามรูต้าม
พ.ร.บ. ขอ้มลู
ขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.

2540 รายงาน

กจิกรรม อบรมให ้
ความรูต้าม พ.ร.บ.
ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

40. โครงการ
อบต.ดอนยาวใหญ่

สญัจร รายงาน

โครงการ
อบต.ดอนยาวใหญ่
สญัจร

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

41. โครงการอบรม
ใหค้วามรูด้า้น
ระเบยีบ กฎหมาย
ทอ้งถิ�น ผูบ้รหิาร
และสมาชกิสภา

ทอ้งถิ�น รายงาน

โครงการอบรมให ้
ความรูด้า้นระเบยีบ
กฎหมายทอ้งถิ�น ผู ้
บรหิาร และสมาชกิ
สภาทอ้งถิ�น

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00



42. โครงการ จัด
ทําแผนชมุชน แผน
พัฒนาทอ้งถิ�น
แผนการดําเนนิงาน
รายงาน

โครงการ จัดทํา
แผนชมุชน แผน
พัฒนาทอ้งถิ�น
แผนการดําเนนิงาน

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

43. ฝึกอบรบและ

สมัมนา รายงาน

ฝึกอบรบและ
สมัมนา

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

44. จัดหาพวง
มาลยั ชอ่ดอกไม ้
กระเชา้ดอกไมแ้ละ
พวงมาลา 
รายงาน

จัดหาพวงมาลยั
ชอ่ดอกไม ้กระเชา้
ดอกไมแ้ละพวง
มาลา

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

45. โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มใน
การชว่ยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น (สถาน
ที�กลาง) อําเภอ
โนนแดง จังหวดั
นครราชสมีา
ประจํา
ปีงบประมาณ

2565 รายงาน

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มใน
การชว่ยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น (สถาน
ที�กลาง) อําเภอ
โนนแดง จังหวดั
นครราชสมีา
ประจํา
ปีงบประมาณ
2565

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

46. โครงการงาน

รัฐพธิ ี รายงาน

โครงการงานรัฐพธิี 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

47. โครงการ
บรหิารจัดการขยะ
ในชมุชน 

รายงาน

โครงการบรหิาร
จัดการขยะใน
ชมุชน

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
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