
แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ของ
เทศบาลตำบลโนนสูง 

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา

จัดทำโดย
กองวิซาการและแผนงาน 
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ค0านำ

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ 
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ทำให้แนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูง มีความขัดเจนในการปฏิบัติมากขี้นมีการ 
ประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ ของแผนงาน/ 
โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึนด้วย

เทศบาลตำบลโนนสูง หวังเปีนอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน จะทำให้แนวทางการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ มีความขัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ประขาขนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโนนสูงอย่างสูงสุดและบรรลุจุดมุ่งหมายต่อไป

จัดทำโดย
กองวิขาการและแผนงาน 

เทศบาลตำบลโนนสูง



สารปญั

หน้า

ส่วนท่ี ๑ บทนำ
- บทนำ ๑
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑
- ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๓

ส่วนท่ี ๒ บัญช้โครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ๙

ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณไ’: ,' . '๑£๖๔



บทท่ี ๑ 
บทนำ

๑. บทนำ
นผบการดำฒ ํบงาบ  (Action Plan) หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ น้ัน

โครงการพ ัฒนา หมายถึง โครงการที่วัตถประสงค์เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินท่ีได้กำหนดไว้

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการแปลงแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำขึ้นภายหลังใด้รับการจัดสรรงบประมาณตาม 
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อจัดทำเปีนแผนงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมการดำเนินงานที่เป ็นขั้นตอน มีการกำหนด 
ระยะเวลาการดำเนินงานที่ข ัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใข้ในการดำเนินงานให้มีความ 
สอดคล้องและขัดเจนเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติไต้ ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ แผนการดำเนินงานยังเป็นคู่มีอในการปฏิบัติงานของผู้มี 
หน้าที่รับผิดขอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มีอในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของผู้มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ัน แผนการดำเนินงาน จึงถือไต้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญใน 
การบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความขัดเจนในการน่าไปปฏิบัติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถ ุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเน ินงาน
๑. เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. เพื่อเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ขัดเจน

๓. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อใข้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา

0ผบดำเป็นงา,น ประจำปีงบ'ประมาณ พ-1ค -10(5:๖๔
หน้าท่ี ๑



๓. ขบตอบการจดทาแผนการดาเบนงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 

ท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ 
แผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/เครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราขการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ 
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท ้องถิ่นพ ิจารณาร่างแผนการดำเน ินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังน้ีให้ปิดประกาศแผนการดำเนิบงานภายใน ๑๕ จันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ ื่อ ใ ห ้ป ร ะ ซ าข น ใ น ท ้อ ง ถ ิ่น ท ร า บ โ ด ย ท ั่ว ก ัน  แ ล ะ ต ้ อ ง ป ิ ด ป ร ะ ก า ศ ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า  ๓๐ จัน 
โดยจากระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยดังกล ่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเน ินการจัดทำแผนการ 
ดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เก็บรวบรวมข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/ 
กิจกรรม ของเทศบาลตำบลโนนสูงเอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราซการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง

ขั้นตอนที่ ๒ การจ ัดทำร่างแผนการดำเน ินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง จัดทำร่างแผนการ 

ดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง และหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงต้องมี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง และเม ื่อคณะกรรมการพ ัฒนาเทศบาลพ ิจารณาให ้ความ 
เห็นขอบแล้ว จึงน่าร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณาให้ความ 
เห็นขอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนท่ี ๑ บทน่า
ส่วนที่ ๒ บ ัญข ้เครงการ/ก ิจกรรม

ขั้นตอบที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเน ินงาบ
เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นขอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผน 

ดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ จัน นับจากจันที่ประกาศเพื่อให้ประขาขนใน 
ท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ จัน

แผนดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒



จากขั้นตอนการจัดทำแผนการด0' ทมารถจัดทำแผนภู3

คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ทำแผนพัฒนาเทศบาลโนนสูง

รวบรวมโครงการ /  กิจกรรม

เทศบาลตำบลโนนสูง 1

ฒฒ
หน่วยงานอ่ืนๆ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I

คณะกรรมการสนับสนุบการจัด 
ทำแผนพัฒนาเทศบาลโนนสูง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ทำแผนพัฒนาเทศบาลโนนสูง

คณะกรรมการพัฒนาแผน 
เทศบาลโนนสูง

นายกเทศมนตรี

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๑ .  แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประซาซนท่ัวไปทราบถึงกิจกรรม

วิธีการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใซ้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ได้อย่างซัดเจน

๒. แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดซอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเปีนระบบมากข้ึน

๓ .  แผนการดำเนินงานประจำป ที ำให้ม ีหน้าที่กำกับดูแลโครงการ หรือผ ู้ท ีร่ับผิดซอบโครงการ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายข้ึน

๔. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมท่ังสามารถนำ 
ข้อมูลท่ีได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมท่ังปิญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ต่อไป

แผนดำเนิบงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ หน้าที่ ๓



ส่วนที่ 2 บ ัญ ช ีโครงการ/ก ิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโนนสูง

แผนดำเนิบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๔



บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จำนวนโครงการ 
ท ี่ดำเนินการ

จำนวนงบประมาณ หน่วยดำเนินการ หมายเหตุ

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราขการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
1.1 แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติ 
ภารกิจ หน้าท่ี ตามที่กฏหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

6 1,680,000 สำนักปลัด,กองคลัง, 
กองวิขาการฯ

1.3 แผนงาน พัฒนาศักยภาพของเทศบาลในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 6 1,800,000 สำนักปลัด,กองวิซาการๆ,กอง 
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการฯ

1.4 แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ 
กระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจ

1 50,000 กองวิซาการและแผนงาน

1.5 แผนงานเปีดโอกาสให้ประขาซนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ 
ประซาซน

1 200,000 กองสวัสดิการสังคม

1.6 แผนงานจัดใหม้กีารส่ือสารประขาลัมพันธํใหป้ระซาซนมส่ีวนร่วมรับรู้และติดตามการทำงาน 
ของเทศบาล

1 38,000 กองวซิาการและแผนงาน

รวม 15 3,768,000
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการดีกษา
2.1 แผนงาน การล่งเสริมด้านการดีกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตาม 
มาดรรานการ โนา•พำ

77 14,093,970 กองการศึกษา
;• •

2.2 แผนงาน ส่งเสริมสน้บสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการดีกษา (ครู บุคลากรทางการดีกษานักเรียน) 
ให้มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับสังคมอาเซียน

1 600,000 กองการศึกษา

รวม 78 14,693,970
ร-ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสาบต่อตามแนวทางพระราซดำริ

3.1 ส่งเสริม สนับลนุนการปลูกพืฃ และเมล็ดพันธุ'พืชทีด่มีีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต 
โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดด้นทุนการผลิตและเพิ่มมลค่าผลผลิตทางการเกษตร

1 50,000 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 50,000

แผนดำเบนงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕



ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จำนวนโครงการ 
ท ีด่ำเนินการ

จำนวนงบประมาณ หน่วยดำเนินการ หมายเหตุ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
4.2 แผนงาน ส่งเสริมโครงการพัฒนาในขุมขน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 1 80,000 กองสวัสดิการสังคม

4.3 แผนงาน ส่งเสริมและสนับสบุนการสังคมเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนขรา 
คบพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเขั้อ HIV ให้มีการพัฒนาคุณภาพ'ชีวิตท่ีดีข้ี'น

3 15,846,000 กองสวัสดิการสังคม, 
กองสาธารณสุขฯ

4.4 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม 
ต่อไป ในอนาคต

3 300,000 กองสวัสดิการสังคม

4.5 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 10 5,171,603 งานป้องกันๆ,กอง 
สาธารณสุขฯ,กองการดิฌ!ท, 

กองวิขาการฯ,กองข่าง
4.6 สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ เพ่ือป็องกันปราบปรามและแก้ไขป็ญหาการเสพ การผลิต และ 
การจำหน่ายยาเสพติด

2 95,000 กองสวัสดิการสังคม

4.7 แผนงาน ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างคุณประโยขน่ต่อสังคม 1 5,000 กองสวัสดิการสังคม
รวม 20 21,497,603

ร-ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.3ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประขาซนในขุมขนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแล 
สุขภาพ การออกกำลังกายการป็องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

17 2,010,632 กองสาธารณสุขฯ

รวม 17 2,010,632
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
6.ทเพนงาน พัฒนา พินฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของขุมซน 
ท้องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว

5 1,440,000 กองการดิกษา

6.2 แผนงาน พัฒนา พินฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการ 
ท่องเท่ียวและส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ

1 50,000 กองสวัสดิการสังคม

6.4ส่งเสริมและสนับสบุนกิจกรรมกีฬาขุมขนและจัดการแข่งข้นกีฬาประ๓ ทต่าง  ๆ ต้ังแต่ระดับ 
หมู่บ้าน/ขุมขนจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวขน นักเรียน นักดิกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ 
ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับขาติและนานาขาติ

9 1,900,000 กองการดิกบา

รวม 15 3,390,000

แผบดำเปิบงาน ประจำปีงบประมาณ ห.ศ. ๒<£๖๔ หน้าที่ ๖



ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ

จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยดำเนินการ หมายเหตุ

7.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาศวามปลอดภัยใบข้วตและทรัพย์สิบ
7.2 แผนงาบ ร่วมมือกับส่วนราขการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการ 
ปีองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2 120,000 สำนักปลัด 
(งาบปัองกันๆ)

7.4 แผนงาน สนับสบุนการปีกอบรมจัดต้ังและอบรมพ่ืนvjตำรวจบ้าน อาสาสมัครปีองกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) ลูกเสิอซาวบ้าน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐและดูแลรักษาความ 
ปลอดภัยและการจราจรในขุมซนหมู่บ้าน

1 100,000 สำนักปลัด 
(งานปีองกันๆ

รวม 3 220,000
ร-ยุทธศาสตร์ด้านการอบุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติและสิงแวดล้อม
8.1ส่งเสริม สนับสบุบและร่วมมือกับทุกส่วน ใบการพัฒนารนฟูและอนุรักษ์แหล่งนํ้า ลุ่มบ้ําลำ 
คลองและบ้าไม้ให้มืความอุดมสมบูรณ์

2 100,000 กองสาธารณสุขฯ,กอง 
การติกษา

8.2ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับทุกส่วน ใบการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อปีองกันและแก้ไข 
ป็ญหามลพิษและป็ญหาสิงแวดล้อมของขุมซน เช่น การกำจัดนํ้าเสีย สารเคมีต่าง ๆ

3 110,000 กองสาธารณสุขๆ

8.3ส่งเสริม สนับสบุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพ่ือ 
จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกุลอย่างเป็นระบบ

6 660,000 กองสาธารณสุขๆ

รวม 11 770,000
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพบฐาน
9.3ประสานในการแก้ไขปีญหาความเดือนร้อนของประซาซบในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการก่อสร้างอ่ืนๆ

13 12,102,000 กองช่าง, 
กองการติกษา

รวม 13 12,102,000
รวมท้ังสิน 173 58,602,205

แผบดำเปิบงาบ ประจำปีงบประมาณ ri.fl. ๒<£๖๔ หน้าที่ ๗



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง

แผนดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๔ หน้าที่ ๘



บัญชีโครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราซการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

1.1 แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผ ด .0 2

ลำดับ โครงการ/
กิจกรรม

จิดงานวิน 
เทศบาล

จัดการเลือกตง 
นายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา 
เทศบาลตำบล 
โนนสู<
จัดงานวันท้องล่ิน 
ไทย

โครงการวัน 
สำคัญของซาติ 
และ
พระมหากษัตริย์

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

-ทัาบุญถวายเพลพระ 
-จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเข่ือม 
ความสามัคคี
-จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
ของเทศบาล
ตำเนินการเลือกต้ังให้ได้มาซ่ึง 
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา 
เทศบาลตำบลโนนสง

จัดกิจกรรม เข่น ปฏิญาณตน 
เปีนข้าราขการท่ีดี ร่วมทำ
ความสะอาด
- ท ำ บุญตักบาตร และจัด 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวาย 
พระพร ประดับธงตรา 
สัญลักษณ์

งบประมาณ

50 ,000

1 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 , 0 0 0

400,000

สถานท่ี 
ตำเนินการ

สำนักงาน 
เทศบาล 

ตำบลโนนสง

สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 

โนนสง

สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง
สำนักงาน 

เทศบาลตำบล 
โนนสูง

หน่วย 
ตำเนิน 

การ

สำนัก
ปลัด

เทศบาล
สำนัก
ปลัด

เทศบาล

แผบดำเนิบงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๙



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม

5. ปรับปรุงการจัดทำ
แผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน

6. ประซาสัมพันธ์การ
ชำระภาษี_______

รวม 6 โครงการ

รายละเอียดซองโครงการ/ 
กิจกรรม

สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนท่ี 
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประซาสัมพันธ์การชำระภาษี 
ภายในเขตเทศบาล

งบประ 
มาณ

2 0 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

1,680,000

สถานท่ี 
ดำเนินการ

สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 

โนนสง
เทศบาลตำบล 

โนนสง

หน่วย 
ตำเนิน 

การ
กองคลัง

กองคลัง

1.3 แผนงานสนับสนุนบุคลากรซองเทศบาลตำบลโนนสูงให้ได้รับการศึกษาอบรมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประซาซน 
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม

อบรมและศึกษาดูงาน 
ผู้บริหารเทศบาลและคณะ 
สมาซิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
อบรมให้ความรู้ด้าน 
กฎหมายแก่ประซาชน

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

จัดอบรมให้ความรู้ 
และศึกษาดงาน

อบรมให้ความรู้แก่ 
ประซาซนท้ัง 13 
ชุมซน_________

งบ
ประมาณ

650,000

50,000

สถานท่ี 
ตำเนินการ

ส่าน่กงาน 
เทศบาล 

ตำบลโนนสูง

หน่วย
ดำเนิน

การ

พ.ศ.2563

สำนัก
ปลัด

เทศบาล

กอง
วิซาการๆ

รวม 2 โครงการ 700,000

ระ
CZ

ร:ฟ รุd

แผบคำเบนงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ- เ0<£๖๔ หน้าท่ี ๑๐



1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราซการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.3 แผนงาน สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประขาขน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งจองขุมซน
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ d รวิ ร: ร: ร: รวิ ร: รวิ ร: ร: รวิ

ร่ ริะ 1๐ ฝ d 3 ระ d ฟ d

1. โครงการ'ฝืกอบรม จัดการัฝืกอบรมให้ความรู้ 800,000 อาคาร กอง
คณะกรรมการ และทัศนศึกษาดงาน ให้กับ บ้องกันฯ สวัสดิการ
ขุมขน กลุ่มแม่บ้าน คณะกรรมการขุมซน
ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการขุมขน ขุมซน
และ
ทัศนศึกษาดูงาน

รวม 1 โครงการ 800,000

1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราซการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.3 แผนงาน สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ใด้รับการศึกษา อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลใบการบริการประซาซน

- แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ร:
ร่

รวิ did ร:ฝ ก.พ
. ร: รวิ

3 พ.ค
. รวิ d

d
dฟ รวิd

1. ประซาสัมพันธ์ด้าน 
สาธารณสุข 
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมให้ประขาขน 
ได้รับทราบ

50,000 สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองสาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม

รวม 1 โครงการ 50,000

แผนดำเปิบงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑



- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ

ท ี่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รุ่
ร่

d
ฝ

รุ่
1๐

ร :
ฝ d ร :

1
ะอํ ร :

ร่ะ
ะวํ

1ฝ
ร :d ร :

ฟ
รุ่d

1. โครงการอบรมให้ 
ความรู้ของ ผู้จำหน่าย 
สินค้าในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

ผ ูจ้ำหน่ายสินค้าม ีความร ู้ความ 
เข้าใจในการวางจำหน่ายสินค้า, 
การจัดระเบียบสินค้า

100,000 ภายในพ้ืนท่ี 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนน 

สูง

งานเทศกิจ 
ลำนัก

ปลัดเทศบาล

2 แกอบรมชุดปฏิษัต กิาร 
จิตอาสาภัยพิบัติ

แกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจำเทศบาล ให้ม ี
ความร ู ้ ความเข้าใจ ในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวทาง

150,000 ภายใน 
พ้ืนท่ี

เขตอำเภอ 
โนนสูง

งานบีองกันฯ 
สำนัก

ปลัดเทศบาล

รวม 2 โครงการ 250,000

1.4 แผนงาน บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินร่วมกันระหว่างชุมซน หน่วยงานภาครัฐและเอกซน เพ่ือพัฒนาตำบลโนนสูง 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร:
ร่

ะอํ5= ร:1๐ ร:ฝ ร่ะd รุ่ รอํ ร:
ร ะิ -

รุ่ ร:d ร:ฟ รุ่d
1. โครงการจัดทำ/ 

ทบทวนแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน

-เพ่ือรับฟ้งบีญหา ขัดข้อง 
อุปสรรคต่างๆของชุมขนใน 
เขตเทศบาล
-เพ่ือวางแนวทางแก้ไขบีญหา 
อุปสรรคของเทศบาลตำบล 
โนนสูง

50,000 ลำนักงาน 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
วิขาการฯ

'

รวม 1 เครงการ 50,000

นผบดำเปิบงาบ ประจำปีงบประมาณ พ-ค. ๒๔๖๔ หน้าท่ี ๑๒



1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราซการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.5. แผนงาน เปีดโอกาสให้ประซาซนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการซองประซาซน 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งซองชุมชน___________________ ___________ ____________ _________
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
รุ่ร: รวิ

ฟุ
รุ่1๐ ร:ฝ ฟุd ร: รฝ

รวิ
3

ร:
ฟุ

รวิ ร:d ร:พะ รวิd

1. โครงการเทศบาล 
พบประซาซน

-เพ่ือเข้ารับแนวคิดรับทราบ'ปิญหา 
ของประซาซนในขุมซนเพ่ือนำมา 
พัฒนาท้องถ่ิน

200,000 13 ขุมซน กองสวัสดิการ 
สังคม

รวม 1 [ค-รงการ 200,000 '

1.6 แผนงาน จัดให้มีการส่ือสารประซาสัมพันธิให้ประซาซนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานซองเทศบาล 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลำดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

1. โครงการปรับปรุง 
ศูนย์ข้อมูล 
ซ่าวสาร

-เพ่ือให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใข้ 
มีความสะดวกในการปฎิปัติงาน 
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

38,000 สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 

โนนสง

กอง
วิซาการๆ

รวม 1 โครงการ 38,000

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร: รวิ

ฟุ
ร;1๐ ร:

ฝ
ฟุ๘ ร: รวิ

3
ร:
ฟุ

รวิ
«ฝ

ร:d ร:
พะ

รวิd

— —

แผนดำเบนงาบ ประจำปีงบประมาณ ri.fi. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๓



บัญชีโครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

2.1 แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกันการศึกษา

ผด.02

ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

1. ส่งเสริมการสอน 
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

จ้างหมาบริการผู้ดูแล 
เด็กปฐมวัย จำนวน 1 
คน

108,000 ศพด. ท.1 กอง
การศึกษา

2. ส่งเสริมการสอน 
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

จ้างหมาบริการผู้ดูแล 
เด็กปฐมวัย จำนวน 3 
คน

324,000 ศพด. ท.2 กอง
การศึกษา

3. ส่งเสริมการสอน 
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

จ้างหมาบริการผู้ดูแล 
เด็กปฐมวัย จำนวน 2 
คน

216,000 ศพด. ท.3 กอง
การศึกษา

4. แข่งขันคนเก่งใน 
โรงเรียนท้องถ่ิน

ส่งนักเรียนเข้า 
แข่งขันระดับกลุ่ม 
การศึกษาและ 
ระดับประเทศปี 
การศึกษาละ 1 คร้ัง

100,000 กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

แผนดำเปิบงาบ ประจำปีงบประมาณ ห.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๔



ลำดับ

7.

โครงการ/กิจกรรม

5. แข่งขันทักษะ
วิชาการ จัด 
นิทรรศการแสดงผล 
งานทางการศึกษา 
ระดับภาคและ 
ระดับประเทศ

6. นิเทศและตรวจเยี่ยม 
สถานศึกษา

เผยแพร่ข่าวสาร 
ทางการศึกษา

รวม 7 โครงการ

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

ส่งตัวแทนระดับ 
เทศบาลเข้าร่วม 
แข่งขัน และจัด 
นิทรรศการทาง 
วิชาการท้องถิ่น

ตรวจนิเทศโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลตำบล 
โนนสูง 2 ครั้งต่อ1 ปี 
การศึกษา
แสดงผลงานและ 
เผยแพร่ต่อ 
สาธารณซน

งบประมาณ 
(บาท)

600,000

1 0 , 0 0 0

5,000

1 ,3 6 3 ,0 0 0

สถานท่ี 
ดำเนินการ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย 
ดำเนินการ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

แผนดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ ท.ศ. ๖๔๖๔ หน้าที ๑๔



2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม 
สกเสือ-เนตรนารี

ทบีนัมเบอร์วัน

พัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
1,2,3นละศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 1,2,3
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ศพด. 1,2,3 และ 
โรงเรียนเทศบาล
1,2,3
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
โรงเรียนเทศบาล
1,2,3

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

&เกทักษะการท0างาน 
ร่วมกัน ความมีนํ้าใจ 
ความสามัคคีในหมู่ 
คณะ อดทน เสียสละ 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ในจัดกีฬาเพื่อ 
สุขภาพและฟ้องกัน 
นักเรียนติดยาเสพติด 
พัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพของ 
สถานศึกษา

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
เพื่อได้รับทราบถึง 
ความเป็นอยู่ ข้อมูล 
พื้นฐานของนักเรียน
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ 
และพัฒนา 
ส่ิงแวดล้อมใน 
โรงเรียน

งบประมาณ

45,000

30,000

นผบดำเบนงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๔ หน้าที่ ๑๖



ลำดับ

6 .

1 0 .

โครงการ/กิจกรรม

วัดผลประเมินผล 
ศพด. 1,2,3 และ 
โรงเรียน เทศบาล
1,2,3
ส่งเสรีมกิจการทาง 
วิชาการ ศพด. 1,2,3 
และโรงเรียนเทศบาล
1,2,3
ส่งเส'ริมครูภูมิปีญญา 
ท้องถ่ินโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

จัดนิทรรศการและ 
แข่งขับทักษะทาง 
วิชาการ ศพด. 1,2,3 
และโรงเรียนเทศบาล
1,2,3
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมลำหรับ 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

รายละเอียดชอง 
โครงการ/กิจกรรม

การทดสอบวัดผล 
นักเรียน

จัดกิจกรรม 
เสริมสร้างทักษะต่าง 

 ๆให้ผู้เรียนทำงาน 
ร่วมกับผ้อื่นได้
จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ครูภูมินิญญาท้องถิ่น 
และพัฒนาการเรียนรู้ 
ในท้องถ่ิน
จัดกิจกรรมแข่งขัน 
ทักษะและแสดงผล 
งานทางวิชาการ

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับเด็ก 
นักเรียน ตาม 
คุณลักษณะพึง 
ประสงค์ชอง 
หลักสูตร 8 ข้อ

งบประมาณ

60,000

450,000

30,000

2 1 0 , 0 0 0

35,000

สถานท่ี 
ดำเนินการ

ร.ร.ท.!,2,3

ร.ร.ท .1,2,3

ร.ร.ท.1,2,3

ร.ร.ท.!,2,3 
ศพด. 
1,2,3

ร.ร.ท.!,2,3

หน่วย 
ดำเนินการ

ร.ร.ท.1,2,3

ร.ร.ท.1,2,3

ร.ร.ท.!,2,3

ร.ร.ท.1,2,3 
ศพด. 1,2,3

ร.ร.ท.!,2,3

แผนดำเบนงาน ประจำปีงบประมาณ ri.fi. ๒๔๖๔ หน้าที่ ๑ฅเ



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

1 1 .

12.

13.

14.

15.

ธนาคารขยะโรงเรียน
2,3

ส่งเสริมให้นักเรียน 
เห็นคุณค่าของขยะ 
และการคัดแยกขยะ

10,000 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

ค่ายวิขาการโรงเรียน 
เทศบาล 2,3

จัดกิจกรรมการเข้า 
ค่ายภาษาอังกฤษ 
และวิทยาศาสตร์

60,000 ร.ร.ท.2,3 ร.ร.ท.2,3

พัฒนาศักยภาพด้าน 
ศิลปะ ดนตรี และ 
นาฏศิลฟ้โรงเรียน 
เทศบาล 2,3

จัดกิจกรรมให้ 
นักเรียนได้แสดง 
ความสามารถตาม 
ความถนัด ความ 
สนใจ ด้านดนตรี 
ศิลปะ นาฏศิลป

60,000 ร.ร.ท.2,3 ร.ร.ท.2,3

ค่ายทักษะ1ชีวิต 
โรงเรียนเทศบาล 2

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ 
แกปฏินัติและเรียนรู้ 
การใข้ขีวิตร่วมกับ 
ผู้อื่น และแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กิจกรรมทักษะ 
การใข้ชีวิต

20,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

ค่าจัดการเรียนการ 
สอน (รายหัว 
นักเรียน)โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1,2,3

ค่าใข้จ่ายในการ 
จัดการเรียนการสอน 
และการบริหารงาน 
ท่ัวไปของโรงเรียน

1,248,100 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.!,2,3

แผบดำเบนงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ราอ๔ หน้าที่ ๑๘



ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร:' รวิ ร: ร : ? ‘  ๕  ร ุ่ ร ุ่ ร ุ่ (5f (รุ่ •ปุร ่ ^  El d ฝ  ci d

16. ปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษาโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

ปรับปรุงหลักสูตรให้ 
เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับผู้เรียน

60,000 ร.ร.ท.!,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

17. ปรับปรุงห้องสมุด 
โรงเรียนเทศบาล
1,2,3

ปรับปรุงห้องสมุดให้ 
เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับผู้เรียน

300,000 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

..... _ J ----------
18. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนเทศบาล
1,2,3

เพื่อส่งเสริมสนับสมุน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียนให้

150,000 ร.ร.ท.!,2,3 ร.ร.ท.!,2,3

19. พัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนโดยการมี 
ส่วนร่วมของครูและ 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

ผลิตสื่อการสอน 
นวัตกรรม โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

90,000 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

20. พัฒนาการจัด 
การศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐานใน 
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

โรงเรียนเทศบาล 
1 ,2 ,3โดยแต่ละ 
โรงเรียนส่งโครงการ 
เพื่อขอรับการ 
สนับสมุนเงิน 
โรงเรียนละ 
1,000,000 บาท

1,500,000 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.!,2,3

แผบด่าเบนงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ ๕ * )๔ หน้าที่ ๑๙



ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

21. รณรงค์ป้องกันยาเสพ 
ติดในสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล
1,2,3

รณรงค์ป้องกันยาเสพ 
ติดในสถานศึกษา 
ตามนโยบายรัฐบาล 
กำหนด

45,000 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.!,2,3

22. ค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนเทศบาล
1,2,3

จัดหาและบริการ 
อาหารกลางวันให้แก่ 
เด็กนักเรียน อน'บาล 
- ป . 6

2,740,000 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

23. ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1,2,3

จัดหาและบริการ 
อาหารกลางวันให้แก่ 
เด็กนักเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก

420,500 ศพด. 
ท .!,2,3

ศพด. 
ท .!,2,3

24. ค่าอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนเทศบาล 
1,2,3 และ 
ค่าอาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1,2,3

จัดหาและบริการ 
อาหารเสริม(นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียน 
อนุบาล -  ป.6 และ 
จัดหาและบริการ 
อาหารเสริม(นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,475,500 ร.ร.ท.!,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

พ.ศ.2563
:อ ํ (ร ิ:
ฝ 1๐

แผนดำเบนงาบ ป ระจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๒๐



ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
d d d d ^ d  “จ ๔ รฮฺ ๔ ๔  «อฺ 

พ .่ พ่ 3  c  U  3  พ .่ <!ฝ d  d  d

25. ค่าเครื่องแบ,บ 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

จัดซื้อเครื่องแบบ 
นักเรียนตาม 
หลักสูตรของ อนุบาล 
1 - ป . 6

230,800 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.!,2,3

T

26. ค่าหนังสือเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 
1,2,3

จัดซ้ือหนังสือเรียนตาม 
หลักสูตรของ อนุบาล 1 
-  ป.6 โรงเรียนในลังกัด 
(เทศบาล 1,2,3)

341,900 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

27. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 
1,2,3

จัดซื้ออุปกรณ์การ 
เรียนตามหลักสูตร 
ของ อนุบาล 1 -  ป. 
6 โรงเรียนในลังกัด 
(เทศบาล 1,2,3)

217,500 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

____ ____ ____ ____________

28. ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล
1,2,3

จัดซื้อเครื่องแบบ 
นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
1,2,3

25,800 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3 1 1 1 1

.

29. ค่าหนังสือเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1,2,3

จัดซื้อหนังสือเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1,2,3

17,200 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

30. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1,2,3

จัดซื้ออุปกรณ์การ 
เรียน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
1,2,3

17,200 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

แผนดำเบ ํบงาบ ป ระจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๒๑



ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี

ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ (ริ:

ร่

พ.ศ.2563
รุ่
เ ะ

พ.ศ.2564
ร:
1 /5

ร: ร:

31. พัฒนาการเรียนรู้สู่ประซาคม 
อาเซียนโรงเรียนเทศบาล 1,2,3

เพื่อพัฒนาให้ 
สถานศึกษาจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้ 
หลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ประกอบด้วยสาระ 
แกนกลางและสาระ 
ท้องถิ่น

240,000 ร.ร.ท. 
1,2,3

32. พัฒนาศูนย์เรียนเอาเซียน 
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1,2,3

เพื่อจัดทำศูนย์การ 
เรียนเแ ละจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการเรียน 
มุมอาเซียนศึกษาใน 
ห้องเรียน

150,000 ร.ร.ท. 
1,2,3

33. ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
เทศบาล 1,2,3

เป็นค่าพัฒนา 
การศึกษา เพื่อเบิก 
หักส่งให้แก่โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3,

50,400 ร.ร.ท.
1,2,3

34. ค่าบิจจัยพืนฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน

เป็นการซ่วยเหลือ 
นักเรียน'ท่ีผู้'ปกครอง 
มีรายได้ต่อปีไม่ถึง 
40,000 บาท

273,900 ร.ร.ท. 
1,2,3

ร.ร.ท. 
1,2,3

ร.ร.ท.
1,2,3

ร.ร.ท.
1,2,3

ร.ร.ท. 
1,2,3

แผบดำเป ิบงาน ป ระจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน ้าท ี่ ๒๒

เม.
ย.



ลำดับ

35.

36.

37.

38.

39.

โครงการ/
กิจกรรม

ค่าจัดการเรียน 
การสอน (ราย 
หัวส่วนเพ่ิม) 
ศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้ทางการ 
ศึกษาโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

ค่ากิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

ค่ากิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1,2,3

ค่าจัดการเรียน 
การสอน (ราย 
หัว)

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

เพิ่อเบิกหักส่ง 
ให้กับโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 
ให้นักเรียนได้รับ 
ความรู้และ 
ประสบการณ์จาก 
แหล่งเรียนรู้ 
ภายนอกโรงเรียน
พัฒนาผลส์มฤทธิ๋ 
พัฒนาทักษะต่าง  ๆ
สร้างองค์ความรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน

พัฒนาผลสัมฤทธิ๋ 
พัฒนาทักษะต่าง  ๆ
สร้างองค์ความรู้ 
ให้แก่ผ้เรียน

เพิ่อเบิกหักส่ง 
ให้กับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กทศบาล
1,2,3

งบประมาณ

212,300

150,000

315,500

36,900

145,860

สถานท่ี

ดำเนินการ

ร.ร.ท.!,2,3

ร.ร.ท.1,2,3

ร.ร.ท.1,2,3

ศพด. 
ท .!,2,3

ร.ร.ท.1,2,3

หน่วย 
ดำเนินการ

ร.ร.ท.1,2,3

ร.ร.ท.1,2,3

ร.ร.ท.!,2,3

ศพด. 
ท .!,2,3

ร.ร.ท.1,2,3

แผนดำเน ินงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕ทอ๔ หน้าท ี่ ๒๓



ลำดับ
ท่ี

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
รุ่
รํ

รวํ
3=

ร:
ท่

ร:ฝ 1ะ
รํ

ร:
แฝ

รุ่ ร:
3=

รุ่ ร ํ ร ่ น ิ ว ิ

40. โครงการแข่งขัน 
กีฬาสีภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเทศบาล 
1,2,3

สำหรับเป็น 
ค่าใช้จ่ายโครงการ 
แข่งขันกีฬาสี 
ภายใน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
1,2,3

90,000 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

41. โครงการจัดงาน 
เน่ืองในงานวัน 
ครู โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

ลำหรับค่าใช้จ่าย 
จัดงานเนื่องในงาน 
วันครู โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3

50,000 ร.ร.ท.1,2,3 ร.ร.ท.1,2,3

42. โครงการ 
ส่งเสริมการ 
เรียนรู้สู่,โลก 
กว้าง โรงเรียน 
เทศบาล 3

จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริม 
การเรียนรูสู้'โลก 
กว้าง โรงเรียน 
เทศบาล 3

30,000 ร.ร.ท.3 ร.ร.ท.3

43. โครงการพัฒนา 
ส่ือการสอนและ 
เทคโนโลยี 
โรงเรียน 
เทศบาล 3

ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการพัฒนาสื่อ 
การสอนและ 
เทคโนโลยี 
โรงเรียนเทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

15,000 ร.ร.ท.3 ร.ร.ท.3

1 1

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๒๔



ลำดับ
ท่ี

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
(ริ:
รํ

dเะ (ริ:
1 ท ํ

(ริ:ฝ ร่ะd (ริ: รวํ
3 (ริ:

3= รุ่(เฝ ระ (ริ: ร ุ่d  d  d
44. โครงการอบรม 

เซิงปฏิบํติการ 
คอมพิวเตอร์ใน 
ชีวิตประจำวัน 
โรงเรียน 
เทศบาล 3

ลำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการอบรมเซิง 
ปฏินัติการ 
คอมพิวเตอร์ใน 
ชีวิตประจำวัน 
โรงเรียนเทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

50,000 ร.ร.ท.3 ร.ร.ท.3

45. โครงการเสริม 
ทักษะ
คอมพิวเตอร์ 
ลำหรับนักเรียน 
โรงเรียน 
เทศบาล 2

ลำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการเสริม 
ทักษะคอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

250,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

รวม 45 โครงการ 11,821,360

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๔ หน้าท ี ๒๔



- แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(ร! ผิวฺ (ร; (ร!  ̂ (ริ; •จ๙ พ ะ  id  ̂ c  E? ๙เะ aD (ริ! (ริ! q Dจํฝ c z  d  d
1. ค่าสนับสนุน 

ปัจจัยพื้นฐานลำหรับ 
นักเรียนยากจน

ค่าปัจจัยพื้นฐาน 
สำหรับนักเรียน 
ยากจน โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

79,200 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

2. ค่าจัดการเรียนการ 
สอน (รายหัว)

สำหรับจ่ายเป็นค่า 
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

300,300 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

3. ค่าจัดการเรียนการ 
สอน (รายหัวส่วน 
เพ่ิม)

สำหรับจ่ายเป็นค่า 
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัวส่วนเพิ่ม) 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

85,800 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

4. ค่าหนังสือเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่า 
หนังสือเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

74,450 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

T
5. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่า 

อุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

38,610 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2 *

...............
แผบดำเบนงาบ ประจำป ีง,บประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๒๖



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี

ดำเนินการ

หนวย 
ดำเนินการ

6 . ค่าเครืองแบบนักเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่า 
เครื่องแบบนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

38,610 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

7. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน

ลำหรับจ่ายเป็นค่า 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

68,640 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

โครงการเข้าค่ายพักแรม 
ลกเสือ -  เนตรนารี

สำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใข้จ่ายในโครงการ 
เข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือ -  เนตรนารี 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

2 0 , 0 0 0 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

โครงการแข่งข้นทูบีนัมเบอร์ 
วัน

ลำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินงานตาม 
โครงการแข่งข้นทู 
บีนัมเบอร์'วัน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

แผนดำเป ิบงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕ ๖๔ หน้าท ี่ ๒๗



ลำดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

1 0 . โครงการแนะ 
แนวการศึกษา 
และอาชีพ

สำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินงานตาม 
โครงการแนะแนว 
การศึกษา และ 
อาชีพโรงเรียน 
เทศบาล 2

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

1 1 . โครงการรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินงาน 
โครงการรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

1 2 . โครงการวัดผล 
ประเมินผล

ลำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินงาน 
โครงการวัดผล

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

ประเมินผล 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

แผนดำเบนงาบ ป ระจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน ้าท ี่ ๒๘
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ลำดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

13. โครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรม 
ทางวิซาการ

เพื่อ'จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการส่งเสริม 
กิจกรรมทาง 
วิซาการ โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

50,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

14. โครงการ 
ส่งเสริมครูภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการส่งเสริม 
ครูภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

15. โครงการ 
ส่งเสริมอาชีพ 
ตามแนว 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง

เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการส่งเสริม 
อาชีพตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

พ.ศ.2563
( ร :ิ

ริ
๔:(/ว่

พ.ศ.2564
๔:ฝ สิะd ระ รุ4ฝ ระ

d
ร:ฟ รุ

d

แผนดำเป ิบงาบ ป ระจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๒๙



ลำดับ
ท่ี

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ระ
รํ

รวิ
ระ

๔เ/วํ ๔
ฝ

3=
d

๔ รวฺฝ ร:เะ รวิ si ร: รวิ
d  d  d

16. โครงการแข่งขัน 
กีฬาสีภายใน 
โรงเรียน

เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการแข่งขัน 
กีฬาสีภายใน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

_________________

17. โครงการเยี่ยม 
บ้านนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

-

■ p

18. โครงการพัฒนา 
สื่อการเรียนการ 
สอนโดยการมี 
ส่วนร่วม

เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน 
โดยการมีส่วนร่วม 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

5,000 ร.ร.ท.2 ร.ร.ท.2

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๔๖๔ หน้าท ี่ ๓๐



ลำดับ
ที่

19.

2 0 .

2 1 .

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ 
ส่งเสริม 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ลำหรับนักเรียน

โครงการ 
ธนาคารฃยร

โครงการค่าย 
วิชาการ

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

ลำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการส่งเสริม 
คุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับ 
นักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการธนาคาร 
ขยะ โรงเรียน 
เทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการค่าย 
วิขาการ โรงเรียน 
เทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

งบประมาณ

5,000

2,000

1 0 , 0 0 0

สถานท่ี

ดำเนินการ

ร.ร.ท.2

ร.ร.ท.2

ร.ร.ท.2

หน่วย 
ดำเนินการ

ร.ร.ท.2

ร.ร.ท.2

ร.ร.ท.2

แผนดำเน ิบงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒ £๖๔ หน ้าท ี่ ๓๑



ลำดับ

22.

23.

โครงการ/ 
กิจกรรม

โครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
การเรียนการ 
สอน

โครงการค่าย 
ทักษะชีวิต

รวม 23 โครงการ

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

ลำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ 
เรียนการสอน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง) 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน 
โครงการค่าย 
ทักษะชีวิต 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

แผนดำเบนงาน ป ระจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒£๖๔ V 4



- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ริ
ริ

ริ
ริ

ริฟ ริฝ ระ
ริ

ริ ร ิฝ ร ิ
ริ

ร ิ «ฝ ร ิร ิ ร ิ
ริ

ริ
ริ

1. โครงการจัดงาน 
ลูกเสือท้องถ่ินไทย 
เทิดไท้องค์ราชันย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด 
โครงการจัดงาน 
ลูกเสือท้องถ่ินไทย 
เทิดไท้องค์ราชันย์

50,000 กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

2. โครงการรณรงค์ 
ปีองกันยาเสพติดใน 
สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด 
โครงการรณรงค์ปีองกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา

12,000 กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

รวม 2 โครงการ 62,000

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.2 แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับสังคมอาเซียน

- แผนงานด้านการศึกษา
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร ิร ิ ร ิร ิ ร ิร ิ ร ิร ิ เะ

ริ
ร ิแริ

ร ิร ิ ร ิร ิ «ริ ร ิร ิ ร ิร ิ ร ุ่ร ิ

1. อบรมสัมมนาศึกษาดู 
งานเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในสังกัด 
โรงเรียนเทศบาลศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและ 
บุคลากรกอง 
การศึกษา

เพ่ือส่งเสรีมให้ 
บุคลากรได้รับ 
ความรู้และ 
ประสบการณ์ใน 
วิขาชีพและการ 
ปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐาน

600,000 กอง
การศึกษา

% \

รวม 1 โครงการ 6 0 0 ,0 0 0

แผนดำเน ินงาบ ป ระจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๓๓



บัญชีโครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราซดำริ
3.1 แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืช และเมล็ดพันธ์พืชท่ีสืมีคุณภาพ เพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิตโดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดด้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

- แผนงานสร้างความเช้มแข็งชองชุมชน_______________________________________
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดชองโครงการ/ 

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ร:ฟ ฟร่ะ ร:to ร:ฝ ริะ(d ร: ร ุ่
3 ร:

ร ะ

ร ุแส่ ร:d ร ุฟ่ รวํd
1 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)

-เพ่ิอเปีนการสนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
และเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี และส่งเสริมใน 
การจัดการพันธุพืชท่ีมีประโยชน์ 
มากท่ีสุดในพ้ืนท่ี

50,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 โครงการ 50,000

แผนดำเน ินงาน ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒<£๖๔ หน ้าท ี่ ๓๔



บัญชีโครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง
4. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม
4.2 แผนงาน ส่งเสริมโครงการพัฒนาในชุมซน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

ผด.02

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของซมซน
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดซองโครงการ/ 

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ร:๙ รวิฝ ร:ฟ ร: F d  ฝ d  73 รวิ
3 ร:ริะ รวิ ร:d ร:ฟ รวิd

1 ส่งเสริมและพัฒนาอาซีพ 
เยาวซน ประซาซน และ 
ผู้สูงอายุ

1. เพ่ือเป็นการสนับสนุนและ 
พัฒนาอาซีพ เยาวซน
ประซาซน และผู้สูงอายุ
2. เพ่ือรองรับปิญหาการว่างงาน 
ของเยาวซน ประซาซน และ
ผู้สูงอายุ
3. เพ่ือให้เยาวซน ประซาซน 
และผู้สูงอายุมีรายได้เสริม

80,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 ครงการ 80,000

แผนดำเน ินงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๓๔



4.3 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนา‘บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเ,ช้ือ HIV โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพ่ือ 
ดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง

- แผนงานงบกลาง
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

( ร ิ ! ร ุ ( 5 ! ( ! £ ร ุ ( £ “4 ร ุ  ร ุ ร ุ ร ุ  รุ  
ร ิ . ^  to 7 Z  <ะะ 3  ^  C พะ c

1 สร้างหลักประกัน 
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ตามนโยบายเร่งด่วน 
ของรัฐบาล

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 60 
ปีข้ึนไป ท้ัง 13 ขุมขน

12,906,000 13 ขุมขนใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 เสริมสร้างส'รัสดิภาพ 
คนพิการและทุพพล 
ภาพ

สงเคราะห์เบ้ียความพิการให้กับ 
คนพิการท่ีมีบัตรประจำตัวคน 
พิการ ท้ัง 13 ขุมขน

2,880,000 13 ขุมซนใน 
เขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม
3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วย 

เอดส์
เพื่อให้การข่วยเหลือด้านค่า 
ครองชีพแก่ผู้ติดเข้ึอเอดส์

60,000 สำนักงาน 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
สาธารณสุข

รวม 3 โครงการ 15,846,000

แผนดำเน ินงาบ ป ระจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน ้าท ี่ ๓๖



4.4 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวซน เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป ในอนาคต
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน -  แผนงานสังคมสงค์เคราะห์

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร ุ่ รวิ3= ร:เ/ว่ ร ุ่ฝ ริะd รวิ ร: รวิ (ริ:ฟ c (ริ:ฟ รวิd

1 จ้างนักเรียน/
นักสืกษาทำงาน 
ในข่วงปีดภาคเรียน

นักเรียนนักค์กษาให้รู้จักใข้เวลา 
ว่างในซ่วงปิดภาค

200,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม

กอง
สวัสดิการ

สังคม
2 โครงการศูนย์พัฒนา 

ครอบครัวในขุมขน
-เพ่ือให้คำปรึกษาและบริการด้าน 
ต่าง ๆเก่ียวกับครอบครัว

50,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม

กอง
สวัสดิการ

สังคม
3 โครงการเสริมสร้าง 

สถาบันครอบครัว 
เข้มแข็ง

-เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ของ 
สถาบันครอบครัวและขุมขนให้มี 
ความรักและผูกพันกัน

50,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม

กอง
สวัสดิการ

สังคม
รวม 3 โครงการ 300,000

แผนดำเน ินงาบ ป ระจำจงน ป ระมาณ  พ .ศ. ๒ £๖๔ หน ้าท ี่ ๓๗



4.5 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ร: รวํ ร: ร : ? ;  ร: 3อุ (ริ; ร;วุ่ร : ? ะ t๐ ^ ' ะ- จฝ 3  ฝ พํ (ฝฺC (ฟฟ รุ่  Cะ

1 จ้างเหมาบริการงาน 
ทำความสะอาด 
อาคารเทศบาล

เพ่ือจ้างเหมาบริการงาน 
ทำความสะอาดอาคาร 
เทศบาล ประกอบด้วย 
ห้องสำนักปลัดเทศบาล 
ห้องคณะผู้บริหาร ห้อง 
ปลัดเทศบาลฯลฯ และ 
บริเวณโดยรอบท่ีเป็น 
ส่วนประกอบอาคาร

119,808 อาคารเทศบาล 
ประกอบด้วยห้อง 
สำนักปลัดเทศบาล 
ห้องคณะผู้บริหาร ห้อง 
ปลัดเทศบาลฯลฯ และ 
บริเวณโดยรอบท่ีเป็น 
ส่วนประกอบอาคาร

สำนักปลัด

■2 จ้างเหมาบริการงาน 
ทำความสะอาด 
อาคารกองวิซาการ 
และแผนงาน และ 
บริเวณโดยรอบท่ี 
เป็นส่วนประกอบ 
อาคาร

เพ่ือจ้างเหมาบริการงาน 
ทำความสะอาดอาคาร 
กองวิขาการและแผนงาน 
และบริเวณโดยรอบท่ีเป็น 
ส่วนประกอบอาคาร

116,688 อาคารสำนักงานและ 
บริเวณโดยรอบกอง 

วิซาการและแผนงาน

กอง
วิซาการ 

และ
แผนงาน

4

รวม 2 โครงการ 236,496

แผนดำเน ิบงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๓๘



4.5 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ระ รวํฝ ร ุ่id ร:ฝ ริะd ร: 5ว่ ร:ฝ ร ุ่ ร:d ร:ฟ ร ุ่d

1 จ้างเหมาบริการงานทำ 
ความสะอาด อาคาร 
สำนักงาน สถานี 
ดับเพลิง (ฝ่ายป้องกัน 
และรักษาความสงบ

ให้สถานที่ราชการ 
อาคารป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
มีความสะอาด 
เรียบร้อย

111,672 อาคารสำนักงาน 
สถานีดับเพลิง 
(ฝ่ายป้องกันและ 
รักษาความสงบ)

งานป้องกัน 
สำนัก

ปลัดเทศบาล

1
รวม 1 โครงการ 111,672

4.5 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา

ลำดับ
«1

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร:ร ํ ผิวํ d ระ

ริะ d ฝ
ร่ะd ร:แฝ

ะอํ
3

ร:ฝ ร ุ่(เฝ ร:d ระฟ ร ุ่d

1 จ้างเหมาบริการงานทำ 
ความสะอาดและดูแล 
รักษาภูมิทัศน์บริเวณ 
สวนสาธารณะสวนโนน 
นา (โรงยิม)

เพื่อจ้างเหมาบริการงาน 
ทำความสะอาดและดูแล 
รักษาภูมิทัศน์บริเวณ 
สวนสาธารณะสวนโนน 
นา (โรงอม)

295,200 สวนสาธารณะ 
สวนโนนนา 
(โรงขิม)

กอง
การศึกษา

,

รวม 1 โครงการ 295,200

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๓๙



4.5 แผนงาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
- แผนงานเคหะและขุมซน

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564(ริะรอุ่ ร: ( ร ิ: ^  ร : 5อฺร: ร อ ุ่ร ุ่ ร: รวุ่ ร ํ ? i  IO z z  C จ;3 3  tfir? a  Kc C

1. จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 
และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณ 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษามหาราซินี(สวนสาธารณะ 
ขุมซนบัว 2)

เพื่อดูแล ทำ 
ความสะอาด 
บริเวณ
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษามหา 
ราซินี
(สวนสาธารณะ 
ขุมซนบัว 2)

108,298 สวนสาธารณะ 
ขุมซนบัว 2

กองซ่าง 1 1 1 1J i l l  I I I

2. จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 
และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณ 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 
พรรษา (โนนนา)

เพ่ือทำความ 
สะอาดและดูแล 
รักษาภูมิทัศน์ 
บริเวณ
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ 
75 พรรษา (โนน 
นา)

216,596 สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระ 
เกียรติ 75 
พรรษา (โนน 
นา)

กองซ่าง

3. จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 
และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณ 
สวนสาธารณะหนองกลด

เพื่อทำความ 
สะอาดและดูแล 
รักษาภูมิทัศน์ 
บริเวณ
สวนสาธารณะ 
หนองกลด

216,596 สวนสาธารณะ 
หนองกลด

กองซ่าง

I l f
แผนดำเน ิบงาน ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี ๔๐



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

4. จ้างเหมาบริการพนักงาน 
ประจำรถเก็บขยะมลฝอย

จ้างเหมาบริการในท้องถ่ิน 
พนักงานประจำรถขยะมูล 
ฝอยเพ่ือปฏิบัติงานเก็บขยะ 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตาม 
อาคาร บ้านเรือน สถานท่ี 
ราขการต่าง ๆถนนสายหลัก 
สายรองในเขตเทศบาล

1,397,220 เขต
เทศบาล 

ตำบลโนน 
สง

กอง
สาธารณสขฯ

5. โนนสูงเมืองสะอาดชุมขน
น่าอยู่

จ้างเหมาบริการตาม 
โครงการโนนสูงเมืองสะอาด 
ชุมขนน่าอยู่ดูแลความ 
สะอาดส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
ตามถนนสายหลัก สายรอง 
ในเขตเทศบาล ท้ัง ๑๓ 
ชุมชน_______

2,491,125 เขต
เทศบาล 

ตำบลโนน 
สง

กอง
สาธารณสฃฯ

6. จ้างเหมาบริการดูแลปอ
บำบัดนํ้าเสีย

รวม 6 โครงการ

จ้างเหมาคนงานรักษา 
ความสะอาด บำรุงสวน 
ต้นไม้ บันทึกข้อมูลนํ้าเสีย 
จำนวน 1 คน

98,400 บ่อบำบัด 
นํ้าเสีย

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม

4,528,235

แผบดำเน ินงาน ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๔๑



4.6 แผนงาน ประสานการปฏิบัติ เพ่ือฟ้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติด 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน_______________________

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร ุ่ร ํ รวิริะ ร:เท่ ร:

ฝ
3=
C

ร: รว
ฝ ร: รวิ ร:’ ร: รวิc: ฟ ๙

1. รณรงค์ปัองกัน 
การแพร่ 
ระบาดของยา 
เสพติด

ประซาขนในเขตเทศบาลท้ัง 
13 ขุมซน

30,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองสวัสดิการ 
สังคม

2. โครงการ 
ฟ้องกันและ 
แก้ปัญหา 
ยาเสพติด

-เพ่ือฟ้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในเขตเทศบาล 13 
ขุมซน

65,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองสวัสดิการ 
สังคม

รวม 2 โครงการ 95,000

4.7 แผนงาน ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างคุณประโยขน์ต่อสังคม สร้างข่ือเสียงให้แก่ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง และจังหวัดนครราซสีมา
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมขน

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ตำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร:ร ํ รวิ

ริะ
ร:'1/วํ ร:

ฝ
ร่ะ
C

ร: รอ
3

ร:
ฝ

รวิ1ฝ ร:CZ ร:
ฟ

รวิ
d

1 แม่ตัวอย่าง คัดเลือกแม่ตัวอย่างส่งเข้า 
ประกวดระดับอำเภอ ประเทศ 
เน่ืองในวันพ่อแห่งซาติของทุกปี

5,000 กองสวัสดิการ 
สังคม

กองสวัสดิการ 
สังคม

รวม 1 โครงการ 5,000

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๔๒



5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

บัญชีโครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ผด.02

5..3 แผนงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประซาซนในขุมขนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายการฟ้องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุข/ 
การรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์

- แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ .2564

ร:ร ิ รอริะ: รฟิ ร ิฝ ริะ:ร ิ ร ิ รอ
3 พ.ค รอฺ ร ิร ิ ร ิร ิ ะอุ่ร ิ

1. โครงการฟ้องกัน 
และควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก

เพ่ือให้ประขาขนมีความรู้ 
เก่ียวกับการเฝ็าระวังและ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

100,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

i l  ;
2. โครงการฟ้องกัน 

และควบคุมโรค 
ไข้หวัดนก

เพ่ือให้ประขาซนมีความรู้ 
เก่ียวกับการเฝ็าระวังและ 
ป้องกันโรคไข้หวัดนก

50,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
สาธารณสุข 

ฯ
3. โครงการเฝ็าระวัง 

และฟ้องกันโรค 
พิษสุขบ้า

เพ่ือให้ประขาซนมีความรู้ 
เก่ียวกับการเฝ็าระวังและ 
ฟ้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

60,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
สาธารณสุข 

ฯ
4. โครงการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ใน 
เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ 
ร่างกายและจิตใจ

600,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
สาธารณสุข 

ฯ
5. โครงการอบรม 

กลุ่มเส่ียง
อบรมประขาซนในเขต 
เทศบาล

50,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

แผนดำเน ิบงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๔๓



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

6 .

9.

10.

โครงการสุขภาพ 
ในโรงเรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียน ครู 
บุคลากรในโรงเรียน สร้าง 
ทักษะในการดูแลรักษา 
สุขภาพอนามัยให้เกิดนิสัย

50,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบลโนน

กอง
สาธารณสขฯ

สง

โครงการให้ความรู้ 
ฟ้องกันและ 
ข่วยเหลือเด็ก 
จมน้ํา

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีทักษะ 
ความรู้ในการฟ้องกันการ 
จม,นา

90,000 ส่านักงาน 
เทศบาล

กอง
สาธารณสขฯ

ส่งเสริมการออก 
กำลังกายเพื่อ

จ้างเหมาผู้นำออกกำลัง 
กายโดยการเต้นแอโรบิค

86,400

สขภาพ

สวนสาธารณ 
โนนนาและ 
สวนสาธารณร 
หนองกลด

กอง
สาธารณสฃฯ

อบรมเซิง 
ปฏิบัติการจิต 
อาสาในขมซน

อบรมให้ความรู้การมี 
จิตสำนึกรักต่อสังคมขุมซน 
โดยการมีจิตอาสา

15,000 ศูนย์ขยายพันธ์ 
พืซท่ี รจังหวัด 
นครราซสีมา

กอง
สาธารณสฃฯ

พัฒนาศักยภาพ 
นักจัดการ 
สฃภาพซมซน

อบรมให้ความรู้แก่อสม. 
เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และ 
ศักยภาพของนักจัดการ 
สุขภาพขุมซน________

600,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบลโนน

กอง
สาธารณสฃฯ

สง

แผนดำเน ินงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๔๔



ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563
ร:
ริ

ะะวฺ3= ร:ฟ

พ.ศ.2564
ร;ฝ ร;d ร;

ริ
รวฺd

1 1 .

12.

13.

14.

โครงการเฝ็าระวัง 
คุณภาพนํ้าดื่มใน 
เรียนและ 
นํ้าประปาดื่มได้ 
ภายในเขตพื้นที่

เพอให้ความรู้เรีองคุณภาพ 
นํ้าดื่มและเป็นเครือข่าย 
แกนนำในการเฝ็าระวัง 
คุณภาพนํ้าดื่มในโรงเรียน 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 
ด่ืมในโรงเรียนและ 
นํ้าประปาดื่มได้ในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสง

35,000 นาด่ืมใน 
โรงเรียนและ 
นํ้าประปาดื่มได้ 
ในเขตพื้นที่ 
เทศบาลตำบล 
โนนสง

กอง
สาธารณสุขฯ

ค่ายทักษะ 
ต่อด้านยาเสพติด

อบรมให้ความรู้ เยาวขน 
ในเขตเทศบาลตำบลโนน 
สูงให้ทราบถึงอันตรายของ 
ยาเสพติดและเตรียมการ 

ฟ้องยาเสพติด

45,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบลโนน

กอง
สาธารณสขฯ

สง

โครงการเฝืาระวัง 
และฟ้องกันโรค 

เอดส์

ให้ความรู้นักเรียน แกนนำ 
ขุมซน อสม. อสร. และ 

ประซาขนท่ัวใป มีความรู้ 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ต่อการแพร่ระบาดโรค

60,000 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบลโนน

กอง
สาธารณสฃฯ

สง

เอดส์
โครงการเฝืาระวัง 
และฟ้องกันโรค 
ระบาดร้ายแรง

๑.เพี่อส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้ประซาขน 
สามารถป้องกันโรคระบาด 
ด้วยตนเอง

1 0 0 , 0 0 0 อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบลโนน 

สง

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนดำเน ินงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน ้าท ี่ ๔๕



แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ตำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.256^

ร ุ่ร:
ะอระ ร:ฟ ๙ ร่ะฝ C ร: 7 ฝ

ะอ
3

ร:ฝ รอํ ร:C ร: ฟุ
d

15.

■

โครงการเฝัาระวัง 
คุณภาพความ 
ปลอดภัยของ 
สุขาภิบาลอาหาร 
ในตลาดประเภท 
๑ ,ประเภท ๒ 
และตลาดใน 
พื้นที่จุดผ่อนผัน

๑.เพื่อเป็นการเฝืาระวัง 
และตรวจสอบคุณภาพ 
ความปลอดภัยของอาหาร 
ภายในตลาดประเภท ๑ 
และ ๒

13,000 ตลาดในเขต 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

16. โครงการเงิน 
อุดหนุนลำหรับ 

ขับเคลื่อน 
โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คน 

ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตาม 
ปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้า 

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา 
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราขกุมารี

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คน 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข 
บ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า 
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราขกุมารี

51,120 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนดำเน ินงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๔๖๔ หน้าท ี่ ๔๖



- แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ

*

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร ิร ิ รอร ิ ร ิ<๐ ร ิฝ ริะร ิ ริ รวฺฐํ ร:ร ิ รวิ ร ิร ิ ร ิร ิ รวิร ิ

17. โครงการเงิน 
อุดหนุนลำหรับ 
ข้อมูลสัตว์และ 
ขึ้นทะเบียน 
จำนวนสัตว์ 
โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คน 
ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตาม 
ปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา 
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราซกุมารี

เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวน 
สัตว์และขึ้นทะเบียน 
จำนวนสัตว์โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ 
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์อัครราขกุมารี

5,112 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

๙  ;'
รวม 17 โครงการ 2,010,632

แผนดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ หน้าท่ี ๔๓!



บัญชีโครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
6.1 แผนงาน พัฒนา พ่ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศึลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมซนท้องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว

ผด.02

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
i โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ๔: รอํ ๔: ๔: ๔: รวิ ๔: รอ่ ๔: ๔: รอ

รํ ฝ 1๐ ฝ C 3 ร่ะ «ฝ d d
1. จัดงานประเพณีแห่ จัดงานประเพณีแห่ 500,000 ชุมขนท้ัง กอง

เทียนเข้าพรรษา เทียนเข้าพรรษา 13 ชุมซน การศึกษา
2. จัดงานประเพณีลอย จัดงานประเพณีลอย 600,000 ชุมขนท้ัง กอง

กระทง กระทง 13 ชุมขน การศึกษา
3. จัดงานประเพณี จัดงานประเพณี 300,000 ชุมขนท้ัง กอง

สงกรานต์ สงกรานต์ 13 ชุมซน การศึกษา
4. จัดงานวันฃ้ึนปีใหม่ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 30,000 สำนักงาน กอง

เทศบาล การศึกษา
5. โครงการหยุดเหล้า กิจกรรมรณรงค์หยุด 10,000 สำนักงาน กอง

เข้าพรรษา เหล้าเข้าพรรษา เทศบาล การศึกษา
รวม 5 โครงการ 1,440,000

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๔๘



6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
6.2 แผนงาน พัฒนา ท่ีนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวและส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของซุมซน
ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดซองโครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร : รวิริะ ร :เ/วํ ร :ฝ 1=d ร : รวํ

3 ร :ฝ รวิ ร:d ร:d รวิd
1. ประซาสัมพันธ์ 

แหล่งท่องเท่ียวใน 
เขตเทศบาล

เพ่ือประซาสัมพันธ์ให้ 
ประขาซนและนักท่องเท่ียวได้ 
ทราบถึงแหล่งท่องเท่ียวในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

50,000 ชุมขนท้ัง 
13 ชุมซน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 โครงการ 50,000

6.4 แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมซนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ ระดับชุมซนจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวซน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม 
กีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาซีพในระดับซาติและนานาซาติ 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ

ท ี่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ตำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร : รวิฝ ร : 

(/ะ)

ร :ฝ d ร : รุ่
ฝ

ร :ริะ ร :d ร :ฟ รวิd
1. แข่งกีฬาเยาวซนและ 

ประซาซน
จัดแข่งขันกีฬา 
เยาวซนและ 
ประซาซน

300,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

2. แข่งขันกีฬาชุมซน 
สัมพันธ์

แข่งขันกีฬาชุมซน 
สัมพันธ์

150,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

3. แข่งขันกีฬากลุ่ม 
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

แข่งขันกีฬากลุ่ม 
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบล 
โนนสูง

100,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๔๙



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี

ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

แข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นแห่งประเทศ 
ไทย รอบคัดเลือก 
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และชิงซนะเลิศ 
ระดับประเทศ

แข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

500,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

จัดกิจกรรมงาน 
วันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมเพื่อให้ 
ความสำคัญแก่เด็ก 
และเยาวชน

1 0 0 , 0 0 0 กองการศึกษา กองการศึกษา

โครงการจัดซ้ือ 
อปกรณ์กีฬา

๑ . เพ่ือให้เด็กเยาวชน 
และประชาชนมี 
อุปกรณ์ในการ 
‘ฝึก1ซ้อมกีฬา

2 0 0 , 0 0 0 กองการศึกษา กองการศึกษา

โครงการส่งเสริม 
พัฒนาความเป็นเลิศ 
ด้านกีฬาและส่ง 
นักกีฬาเช้าร่วมการ 
แข่งขันในระดับต่าง ๆ

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ออก 
กำลังกาย ■ ฝึกทักษะ 
การเล่นกีฬามีความรู้ 
และเช้าใจใน กฎ 
กติกา ระเบียบการ 
เล่นกีฬา แข่งขันกีฬา 
ในระดับต่างๆ

300,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๕๐



6.4 แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมซนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ ระดับชุมซนจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวซน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม 
กีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาซีพในระดับซาติและนานาซาติ _____________________________________________________________________

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/ 
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ระ รวิริะ ระเ/วํ <ระ ริะd d รวิฝ dเะ รวิ ระd ระd รวิd

8. จัดกิจกรรมค่าย 
พัฒนาเด็กและ 
เยาวซน

จัดกิจกรรมสร้าง 
ภาวะผู้นำ และ 
เกิดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ 
กลุ่มให้แก่เด็ก 
เยาวซน

200,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

9. โครงการเน่ืองในวัน 
เยาวซน

จัดกิจกรรมเนื่อง 
ในวันเยาวขน

50,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

รวม 9 โครงการ 1,900,000

แผนดำเป ิบงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๕ ร)



บัญชีโครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง
7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.2 แผนงาน การฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุทางบก/น้ํา 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ผด.02

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร ุ่ร:’ ๖ริะ รุ่1๐ ร:ฝ d ร: 3

ร:ฝ รวํ ร:d ร:ฟ รุ่d
1. ป้องกันอุบัติเหตุ 

อุบัติภัยทางถนนช่วงปี 
ใหม่และสงกรานต์

ต้ังจุดตรวจลำหรับ 
บริการประซาซน 
ร่วมกับ สภ.โนนสูง

100,000 ภายในพ้ืนท่ีเซต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

งานป้องกัน 
สำนัก

ปลัดเทศบาล
pill; : ’ - ;

2. สาธิตให้ความรู้ด้าน 
ป้องกันและระงับ 
อัคคีภัยในสถานศึกษา

ให้เด็กนักเรียนมีความรู้ 
ด้านการป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย

20,000 ภายในพ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

งานป้องกัน 
สำนัก

ปลัดเทศบาล
รวม 2 โครงการ 120,000

7.4 แผนงาน สนับสพุนการปีกอบรมจัดต้ังและอบรมปีนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปีนกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน 
ชุมซนหมู่บ้าน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดซอง 

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ร: ๖ริะ ร:<๐ รุ่ฝ d ร: ะอํ
3

ร:ริะ รว่ ร:d ร:ฟ ๖d
1. ปีกอบรมทบทวน 

อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ปีกอบรมให้ความรู้แก่ 
อปพร. ในการป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน

100,000 ภายในพ้ืนท่ีเซต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

งานป้องกัน 
สำนัก

ปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ 100,000

แผนดำเน ิบงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๕๒



โครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
- 8.1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วนในการพัฒนาปีนฟูและอนุรักษ์ภูมิทัศน์ แหล่งน้ํา ลำคลอง และป่าไม้ให้มิความอุดมสมบูรณ์

ผด.02

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ร:
ร่

รอ่ร่ะ ร:๗ ร:ฝ d

รุ่ ะอํ
3

ร:
ร่ะ

รวิ ร:
d

ร:
ฟ

รวิ
d

1. โครงการอบรมสร้าง 
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีสี 
เชียว ลดภาวะโลกร้อน

50,000 อาคารป่องกัน 
ฯเทศบาล 

ตำบลโนนสูง

กอง
สาธารณสุข ฯ

2. โครงการปลูกป่ารักษ์เลก 
เพ่ือตัวเรา

เพ่ือรณรงค์สร้าง 
จิตสำนึกให้เด็กเล็งเห็น 
ความสำคัญของการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

50,000 พ้ืนท่ีตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุข ๆ

รวม 2 เครงการ 100,000
—

แผนดำเป ิบงาน ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๕๓



8.2 แผนงาน ส่งเสริม สนับสนนแล
ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

อบรมให้ความรู้ใน 
การพัฒนางาน 
สำหรับ
คณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัคร 
ท้องถ่ินรักษโลก
ส่งเสริมการจัดการ 
นํ้าเสียอย่างง่ายใน 
ครัวเรือน

โครงการเฝ็าระวัง 
และตรวจสอบ 
คุณภาพนํ้าลำเชียง 
ไกรและบ่อบำบัดนํ้า 
เสีย

รวม 3 โครงการ

ร่วมมือกับทุกส่วน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือฟ้องกันและแก้ไขฟ้ญหามลพิษและป็ญหาส่ิงแวดล้อมของขุมขน เข่น การกำจัดนํ้าเสีย สารเคมีต่าง  ๆ
รายละเอียดของ งบบ่ระมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.2563 พ.ศ.2564รายละเอยดของ 

โครงการ/กิจกรรม

จัดอบรมให้ความรู้กับ 
คณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัคร 
ท้องถ่ินรักษโลก และ 
ผู้บริหารห้องถิ่น 
จำนวน 25 คน
จัดอบรมบ่ระซาซนใน 
เซตเทศบาลตำบลโนน 
สูงให้มีความรู้ในการ 
แก้ไขบ่ญหานํ้าเสียใน 
ครัวเรือนเบื้องต้น
เฝัาระวังและตรวจสอบ 
คุณภาพนํ้าลำเชียงไกร 
และบ่อบำบัดนํ้าเสีย

15,000

50,000

45,000

110,000

สถานท 
ดำเนินการ

อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 

โนนสง

อาคารฟ้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 

โนนสง

-นาลำเชียง 
ไกร
-บ่อบำบัดนํ้า 
เสีย
-ม.เทคโนโลยี 
สรนารี

หนวย 
ดำเนินการ

กอง
สาธารณสฃฯ

กอง
สาธารณสฃฯ

กอง
สาธารณสฃฯ

ร:
ริ

รุ รุ<rฝ รุ
d

รุฟ รุ
d

แผนดำเน ินงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๕๔



8.3 แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน_____________________________ ________________________________________________________

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
รุ่ dร่ะ รุ่1๐ ร: ร่ะd รุ่ d

3 ร:ร่ะ รุ่4ฝ ร;d ร:d dd
1. โครงการปลูก 

ต้นไม้วันต้นไม่ 
แห่งขาติ

-เพื่อเพื่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวน 
ต้นไม้ในเขตเทศบาล 
-เพื่อให้ข้าราขการพนักงาน 

ประขาขนในพื้นที่ตระหนักถึง 
ความสำคัญของวัน 
ต้นไม้ประจำปีของขาติ

100,000 เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2. โครงการปลูกหญ้า 
แฝกเฉลิม 
พระเกียรติ

-ลดพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและป่องกัน 
การขะล้างพังทลายของหน้าดิน 
-ขุมขนตระหนักถึงความสำคัญ 

ของการอนุรักษ์และปีนฟู 
ทรัพยากร 
ธรรมขาติมากขึ้น

50,000 เทศบาล 
ตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 2 โครงการ 150,000

แผนดำเน ิบงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๕๕



8.3 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วนในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
- แผนงานสาธารณสุข______________________________________

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
รุ่
รํ

ผิว (ริว่ระ 1๐ ร:ฝ ร่ะCZ ร: ผิว่
ฐ่

ร:ริะ ผิว่ ร:C ร:ฟ ผิวุ่d
1. โครงการ 

พระราชดำริด้าน 
การสาธารณสุข

ดำเนินงานตามแนวทาง 
พระราชดำริ โดยประชาซนในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 13 
ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท

260,000 ชุมชน 13 ชุมชน กอง
สาธารณสุข 

ฯ

2. ส่งเสริมการคัด 
แยกขยะมูลฝอย

อบรมนักเรียน ประซาซนในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้ 
ประชา1ชนมีความร้ในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยเบื้องด้น เช่นขยะ 
อันตราย ขยะสารเคมีเป็นด้น

100,000 อาคารปัองกันฯ 
เทศบาลตำบลโนน 

สูง

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

3.

■

ชุมชนและ 
โรงเรียนปลอด 
ขยะ

เพื่อให้ประชาชนมีความร้ในการ 
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
และสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 
และชุมชน 13 ชุมชนและ 
โรงเรียน 6 โรงเรียน

100,000 ศูนย์ขยายพันธ์ 
พืชท่ี 3 จังหวัด 
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

4. โครงการคัดแยก 
ขยะรีไซเคิล

เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนใน 
เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีวินัย 
สร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงผลเสีย 
ท่ีก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
อนามัยของมนุษย์

50,000 ศูนย์ขยายพันธ์ 
พืซท่ี 3 จังหวัด 
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข 

ฯ

รวม 4 โครงการ 510,000

แผนดำเน ินงาน ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๕๖



บัญชีโครงการ /  กิจกรรม /  งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง
9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
9.3 แผนงาน ประสานในการแก้ไขปีญหาความเดือนร้อนของประซาซนในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน  ๆ

- แผนงานการศึกษ'า

ผด.02

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
รุ่ รฉ่

3= ระเ/วํ ร: ๔: *9 ระ ะอ่ (£: ฝ  แฝ ฐ  ?ะ d

๔:ฟ รุ่<ะะ
1. ปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียนหรือ 
อาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
หรืออาคารประกอบ

150,000 กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

2. ปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนหรือ 
อาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
หรืออาคารประกอบ

150,000 กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา น  L

/1 1
3. ปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียนหรือ 
อาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
หรืออาคารประกอบ

150,000 กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

รวม 3 โครงการ 450,000

แผนดำเน ินงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๔๗



9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
9.3 แผนงาน ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประซาซนในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน  ๆ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ
ที่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. เป็นผิวจราจรแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีตถนน 
บ้านเพิ่ม ซอย 6 จาก 
สะพานท่าหินถึงอ่างเก็บ 
น้ําสวนผัก (ชุมชนสวน 
ผัก)

-ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิว 
จราจรแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 910 ม. หนา 0.05 ม. หรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
5,460 ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบทางโดยดำเนินการ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

2,214,000 ชุมชนสวน 
ผัก

กองข่าง

โครงการปรับปรุงผิว 
จราจรเป็นแอสฟ้ลท์ 
ติกคอนกรีต ถนนดอน 
แต้ว ซอย 4 ถึงหลังร้าน 
เฮียบเฮงค้าวัสดุก่อสร้าง 
ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา- 
โนนสมบรูณ์

- ช่วงท่ี 1 ปรับปรุงถนนคสล. เป็นผิว 
จราจรเป็นแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 
เมตร ยาว 319 เมตร หนา 0.05 
เมตร ช่วงท่ี 2 ปรับปรุงถนนคสล.
เป็นผิว'จราจรเป็นแอสฟัล'ท์ติกคอน 
กรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 238 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
3,185 ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบทางโดยดำเนินการตาม 
แบบแปลนเทศบาลกำหนด

1,821,000 ชุมชนดอน 
แต้ว-โนน 
นา-โนน 
สมบรณ์

กองช่าง

แผนดำเน ินงาน ประจำน ิงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๕ ๘



ลำดับ โครงการกิจกรรม

3. โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. ถนน 
ลำราญราษฎร์ ซ่วงลง 
ทางข้ามยกระดับ (ขุมซน 
ดอนแต้ว-โนนนา-โนน 
สมบรณ์)

4. โครงการปรับปรุงถนน
เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีตถนนรถไฟ 
อุทิศ แยกทางเข้าบ้าน 
นายเพ็ง พ่วงกลาง 
(ขุมซนสวนผัก)

รายละเอียดซองโครงการ

- ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนา 
0.20 เมตร รวมมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด

ซู่วงท่ี 1 - ปรับปรุงผิวจราจรแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร
ซู่วงท่ี 2 - ปรับปรุงผิวจราจรแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 624.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รวมมีพ้ืนที่ 
ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
3,204 ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)
หน้า 22

งบประมาณ

595,000

1,319,000

สถานท่ี
ดำเนินการ

(ขุมซน 
ดอนแต้ว- 
โนนนา- 
โนน
สมบรูณ์)

ขุมซนสวน 
ผัก

หน่วย 
ดำเนินการ
กองซ่าง

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๔ หน้าท ี่ ๔๙



ลาดบ 
ท่ี

โครงการกิจกรรม

5. โครงการปรับปรุงถนน
เป็นผิว'จราจรแอส,ฟ้ลท์ 
ติกคอนกรีตถนน 
เทศบาล ซอย 5 แยก 
ทางเข้าข้างสภ.โนนสูง 
(ขุมขนศาลตาป)

รายละเอียดของโครงการ

- ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
5.00-6.50 เมตร ยาว 224.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร
- ช่วงที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง
3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร
- ช่วงท่ี 3 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง
3.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือรวมมีพื้นที่ 
ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,287.00 ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบ(ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)

งบประมาณ

542,000

ลถานท่ี

ดำเนินการ

ขุมขนศาล
ตาป่

หน่วย

ดำเนินการ

กองช่าง

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค
พ.ศ. 2564

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

แผนดำเน ิบงาบ ประจำน ิงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕ ',อ๔ หน้าท ี่ ๖ ๐



ลาดิบ 
ท่ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค
พ.ศ. 2564

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
6 .

7.

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ถนนศรีธานี (แยก 
หลังโรงเรียนเทศบาล 1 
ถึงถนนเลี่ยงเมือง)
ขฺมซนศาลตาปฺ

■ช่วงที 1 ปรับปรุงถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
- ซู่วงท่ี 2 ปรับปรุงถนน คลล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 
1,850 ตารางเมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

1,347,000 ขุมขนศาล 
ตาป

กองข่าง

โครงการก่อสร้างวางท่อ 
ระบายนํ้าคสล. ถนน 
ประขาอุทิศ 2 ขุมซน 
แสนสฃ

- ก่อสร้างวางท่อระบายน่า คสล. 
ขนาด 0  0.60 เมตร รวมความ 
ยาวประมาณ 360 เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบโดยดำเนินการตาม 
แบบแปลนเทศบาลกำหนด

1,536,000 ขุมซนแสน 
สฃ

กองซ่าง

แผนดำเน ิบงาน ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๖ ๑



ลำดับ

8 .

9.

1 0 .

โครงการกิจกรรม

โครงการก่อสร้างท่อ 
ระบายนํ้า คสล ถนน 
โนนสูง -  โนนไทย แยก 
สาธารณะข้างบ้านนาย 
ก้อง เซยป่นกลาง ขุมซน 
บ้านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกถนนสำราญ 
ราษฎร์ ซอย 16 ช่วง 
แยกถนนสาธารณะอู่ช่าง 
มด ชุมชนโนนสูง
โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.เป็นผิวจราจรแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีตถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย ๙ 
และซอย ๗ (ขุมซนโนน 
ตาอู่-โนนระเวียง)

รายละเอียดซองโครงการ

- ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล. 
ขนาด 0  0.40 เมตร รวมความ 
ยาวประมาณ 107 เมตร พร้อม 
ส่วนประกอบตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด

- ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตาม 
แบบแปลนเทศบาลกำหนด
ช่วงท่ี ๑ -  ปรับปรุงผิวจราจรแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
ช่วงท่ี เ0 -  ปรับปรุงผิวจราจรแอส 
ฟ้ลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร รวมมีพ้ืนท่ีดำเนินการ

งบประมาณ

553,000

455,000

1,270,000

สถานท่ี
ดำเนินการ

ขุมซนบ้าน 
เพ่ิม

ขุมซนโนน
สง

(ขุมซนโนน 
ตาอู่-โนน 
ระเวียง)

หน่วย
ดำเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ

ท้ังหมดไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๕.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

รวม 10 โครงการ 
รวมท้ังสิน 172 โครงการ

11,652,000
58,602,205

แผนดำเบนงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๖๒



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) 

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลโนนสูง

แผนดำเบนงา,น ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒ £๖๔ หน้าท ี่ ๖๓



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ
ท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย
งานรับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ร:
ริ

ริฝ ร:1๐ ริ
ริ

ริ
ริ

ริ ริ
3 ร ิร ิ ร ิ«ริ ร ิ

ริ
ร ิร ิ ริร ิ

1. จัด'ซ้ือตู้เหล็ก สำหรับซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
มอก. จำนวน 4 ตู้

22,000 กองคลัง กองคลัง

รวม 1 22,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย

งานรับผิดขอบ 
หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ริ
ริ

ริ
ริ

ริ1๐ ริ ริ 
ริ ริ

ริ7ริ
ริ
ริ

ร ิร ิ ริ<ริ ร ิร ิ รฟิ ร ิร ิ

1. จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย 
เอกสารระบบ 
ดิจิตอล
(ขาว -  ดำ และสี )

สำหรับซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล
(ขาว -  ดำ และ สี ) ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 
เคร่ือง

250,000 กองข่าง กองช่าง

2. จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน

สำหรับซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (รวมค่าติดต้ัง) 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู 
จำนวน 2 เคร่ือง

94,000 กองข่าง กองช่าง -------- ---------

รวม 2 119,000

แผนดำเน ิบงาน ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๖๔



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลำดับ
ท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย
งานรับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รุ ่
ร่

ริ
ร ะ

รุ ่
ริ

รุ ่ฝ d ร ุ่ จฝ ร ิฐ่ ร:ฟ ร ิ ร:d ร:d ร ิd

1. จัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 
1 เคร่ือง
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย 
กว่า 2 แกนหลัก (2 core)

16,000 กองวิขาการ 
ๆ

กองวิซาการ 
และแผนงาน

2. จัดซ้ือ 
เคร่ืองพิมพ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว 
ดำ ขนิด Network แบบท่ี 1(28 หน้า/ 
นาที) จำนวน 1 เคร่ือง

8,900 กองวิซาการ 
ฯ

กองวิซาการ 
และแผนงาน

รวม 2 24,900

3..ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ีดำเนินการ หน่วย
งานรับผิดขอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ร:
๙

ริ
ร่ะ

ร:
ริ

ร:
ฝ d C ริ

3
ร:
ฝ

ริ ร:d ร:d ร ิd

1 จัดซ้ือดู้เย็น สำหรับซ้ือดู้เย็นไม่น้อยกว่า ๗ 
คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เคร่ือง

9,000 งานฟ้องกันฯ สำนักปลัด 
(งานฟ้องกันฯ)

รวม 1 9,000

แผนดำเน ินงาบ ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๖ ๕



4..ครุภัณฑ์สำรวจ
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลำดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย
งานรับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รุ ่
ร่

รวิ
ริะ

ระ1๐ ร:
ฝ

ริะd ร: รวิ
3

๔
ริะ

รวิ
«ฝ

ร:
d

ร:
d

รวิ
d

1 จัดซ้ือล้อวัด 
ระยะทาง

สำหรับซ้ือล้อวัดระยะทาง จำนวน 
๑ ตัว

3,500 กองคลัง กองคลัง

รวม 1 3,500

รวมท้ังสิน 7 โครงการ 178,400

แผนดำเบนงาน ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ หน้าท ี่ ๖๖
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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง ให้ใช้แผนตำเนินงาบ ประจำป็งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕:๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕:๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พ ิจารณาร่างแผนดำเน ินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปีดประกาศ 
แผนการดำเนินงานภายในสิงห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประขาขนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปีด 
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖ ๔  ขึ้นเพื่อ 
ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนการใช้ 
จ่ายเงิน โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้ว 
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕:๖๓ และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้อนุมัติให้ใช้แผนตามร่างแผนดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๔ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำเทศบาลตำบลโนนสูงเสนอ 
เป ็นที่เร ียบร้อยแล้ว หากผู้ใดประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพ ิ่มเต ิม สามารถติดต่อได้ที่ งานวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายประสงค์ โพธ้ิมืศิริ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


