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ประจำปีงบ‘ประมาณ 'พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลโบบสูง



คานา
แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕;๖๕  

ทำให้แนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการ 

ประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ ของแผนงาน/ 
โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึนด้วย

เทศบาลตำบลโนนสูง หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดำเนินงาน จะทำให้แนวทางการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๕; มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ'ของ 
ประซาซนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโนนสูงอย่างสูงสุดและบรรลุจุดมุ่งหมายต่อไป

จัดทำโดย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบัญ
หน้า

ส่วนท่ี ๑ บทนำ
บทนำ ๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑
ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาบ ๒
ประโยฃนํของแผนการดำเนินงาน ๓

ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ /  กิจกรรม 
แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ ๔
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ ๖

แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ๗
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ๑๒
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราขดำริ ๒๕ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๒๖
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕: ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๓๓
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ๓๘
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔๒
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมฃาติและส่ิงแวดล้อม ๔๓
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๖

แบบ ผด.๐๒/®
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๔๘
๒. ประเภทครุภัณฑ์!ฟฟัาและวิทยุ ๕๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๕๑
๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาบครัว ๕๒
๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๕๓
๖. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ๖๑

ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖๒



ส่วนท ๑
บทน่า

๑. บทนำ
แผนการดำเนินงาน (/\เะช0ก ?1ลก) หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ น้ัน
โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการท่ีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนํขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินท่ีได้กำหนดไว้
การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนินการแปลงแผนงาบ/โครงการ 

พัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำขี้นภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมท้ังแผนงาน/โครงการพัฒนา1ของหน่วยงานอ่ืน  ๆ
ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อจัดทำเนินแผนง่านดำเนินงาน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมการดำเนินงานที่เนิน 
ข้ันตอน มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ซัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใซัในการ 

ดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและซัดเจนเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติได้ ซ่ึงจะทำให้แนวทางการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกิดเนินรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ แผนการดำเนินงานยังเนินคู่มีอในการ 

ปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดขอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเนินคู่มือในการควบคุมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ัน แผนการดำเนินงาน จึงถือได้ว่า 
เนินเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เนินไปอย่างเหมาะสม มีความซัดเจนใน 
การนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

๑. เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

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

๒. เพ่ือเนินการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไปสู่การปฏิบัติจริงให้เนินรูปธรรมท่ีชัดเจน

๓. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานการตามแผนงาน/โครงการ ให้เนินไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ

๕. เพ่ือใช้เนินเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา



เอ

๓. ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาบ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ 
แผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น  ๆ
ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปแครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ประกาศเนินแผนการดำเนินงาน ท้ังน๋ึให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื ่ อให้ประซาขนในท้องถิ ่ นทราบโดยทั ่ วกัน และต ้ องป ิ ดประกาศไม ่น ้ อยกว ่ า  ๓๐ วัน 
โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ 

ดำเนินงานได้ ๓ ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี

ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
.................  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เก็บรวบรวมข้อมูล

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลโนนสูง ซ่ึงจะประกอบด้วยโครงการ/ 
กิจกรรม ของเทศบาลตำบลโนนสูงเอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราขการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  ๆ ท่ีจะดำเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลโนนสูง

ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง จัดทำร่างแผนการ 

ตำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง และหน่วยงานต่าง  ๆ ซ่ึงต้องมี 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาให้ความ 
เห็นขอบแล้ว จึงน่าร่างแผนการตำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เพ่ือพิจารณาให้ความ 
เห็นขอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเนิน ๒ ส่วน คือ 

ส่วนท่ี ๑ บทนำ
ส่วนท่ี ๒ บัญขีโครงการ/กิจกรรม

ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นขอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผน 
ดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีประกาศเพ่ือให้ประขาขนใน 
ท้องถ่ินรับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน



๓

จากฺขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างด้นสามารถจัดทำแผนภูมิสรุปได้ ดังนี้

ดณะกรรมการสนับสนุนการ'จัด 
ทำแผนพัฒนาเทศบาลโนนสูง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ทำแผนพัฒนาเทศบาลโนนสูง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ทำแผนพัฒนาเทศบาลโนนสูง

คณะกรรมการพัฒนาแผน 
เทศบาลโนนสูง

นายกเทศมนตรี

รวบรวมโครงการ /  กิจกรรม
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เทศบาลตำบลโนนสูง

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประซาซนท่ัวไปทราบถึงกิจกรรม 
วิธีการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใซ้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๕ได้อย่างซัดเจน

๒. แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดซอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถนำ 
แผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเปีนระบบมากข้ึน

๓. แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้มีหน้าท่ีกำกับดูแลโครงการ หรือผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการสามารถ 
เข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายข้ึน

๔. แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถ 
นำข้อมูลที่ได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปีญหา และอุปสรรคในการ 
ดำเนินงาน ต่อไป
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แบ!! ผด.๐๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบปร

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ
มาณ
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕: 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

แบบ ผด.0๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จำนวนโครงการ 

ท่ีดำเนินการ
คิดเปีนร้อยละชอง 

โครงการท้ังหมด
จำนวนงบประมาณ

คิดเปีนร้อยละชอง 

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีปร

๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ะสิทธิภาพ คุณภาV

(5)(5) ๖.๘๓ ๑,๔๓๒,๐๐๐ ๓.๑๐ สำนักปลัดๆ, กองคลัง, กองยุทธศาสตร์ๆ

๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒ ๑.๒๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๐.(^(ริ) สำนักปลัดเทศบาล
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมซบ ๑ ๐.๖๒ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๐ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน ๒ ๑.๒๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.1©๑ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๑๖ ๙.๙๔ ๒,๔๓๒,๐00 ๔.๙๑

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านการสิกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา ๖๙ ๔๒.๘๖ ๑ (ริ)} 0 (5) ๑ 1 (ริ1*3 0 ๒๒.๒๔ กองการศึกษา

รวม ๖๙ ๔๒.๘๖ ๑๑, 06) 6))(! )̂0 ๒๒.๒๔
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร และ 
การสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ 

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน ๑ ๐.๖๒ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๐ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๑ 0.๖๒ ๔๐,๐๐๐ 0.๑0
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1อ ๑.๒๔ ๒๓๖,๔๙๖ ๐.๔๘ สำนักปลัดๆ, กองยุทธศาสตร์ๆ

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ ๐.๖๒ ๑๑๑,๖๗๒ ๐.๒๓ สำนักปลัดเทศบาล

๔.๓ แผนงานการศึกษา ๒ ๑.๒๔ ๖๔๔,๐๙๔ ๑.๓๐ กองการศึกษา

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๐.๖๒ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๐ กองสวัสดิการสังคม

๔.๔ แผนงานเคหะและชุมขน ๗ ๔. ๓๕: ๔,๖๓๘,๒๙๐ ๙.๓๗ กองข่าง, กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน ๕: ๓.๑๑ ๔๘๐,๐๐๐ ๐.๙๗ กองสวัสดิการสังคม
๔.๗ แผนงานงบกลาง ๓ ๑.6*̂ 0 ๑๖,๔๒๒,๐๐๐ ๓๓.๑๘ กองสวัสดิการๆ, กองสาธารณสุฃๆ

รวม ๒๑ ๑๓.๐๔ ๒๒,๔๘๓,๔๔๒ ๔๔.๖๒๙



ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
จำนวนโครงการ 

ท่ีดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด

จำนวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ๒0 ๑๒.๔๒ ๑,๙๔๓,๘๓๒ ๓.๙๔ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม ๒๐ ๑๒.๔๒ ๑,๙๔๓,๘๓๒ ๓.๙๔

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

กองการศึกษา๖.๑ แผนงานการศึกษา (̂ ๒.๔๘ ๒๒๔,๐๐๐ ๐.๔๔

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน ๑ ๐.๖๒ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๐ กองสวัสดิการสังคม

๖.๓ แผนงาบการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๐ ๖.๒๑ ๑,6®(1แ๐,๐๐๐ ๓.๗๒ กองการศึกษา

รวม ๑๕ ๙.๓๒ ๒,๑๑๔,๐๐๐ ๔.๒๗

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๓ ๑.̂ 9ง!}

1 !

๒๒๐,๐๐๐ ๐.๔๔ สำนักปลัดเทศบาล
รวม ๓ ©.̂ 04) ๒๒๐,๐๐๐ ๐.๔๔

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
๘.๑ แผนงานเคหะและขุมขน ๗ ๔.๓๔ ๒,๔๖๐,๐๐๐ ๔.๙๗ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมขน ๒ ๑.๒๔ (5)^0,000 0.๓0 กองสวัสดิการสังคม

รวม ๙ ๔.๔๙ ๒๖๑๐๐๐๐ ๔.๒๗

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ! '! 1

๙.๑ แผนงานการศึกษา ๓ ๑.๔) ๔๔๐,๐๐๐ ๐.๙๑ กองการศึกษา

๙.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (±, ๒.๔๘ ’1๖,๐๖๘,๐๐๐ ๑๒.๒๖ กองช่าง

รวม ๗ ๔.๓๔ ๐5,(̂ ๑0*3, 0 0 0 ๑๓.๑๗ 1

รวมทั้งส้ิน ๑๔!}๑ ๑๐๐.๐๐ ๔๙,๔๙๓,๘๔๔ ๑๐๐.๐๐

I
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บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราฃสีมา

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
จำนวนครุภัณฑ์ 

ท่ีดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ 

ครุภัณฑ์ท้ังหมด
จำนวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดขอบหลัก

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๑ แผนงานการศึกษา ๗ ตาดา.ตาดๆ ๙๗๘,๐๐๐ ๖๔.๐๐ กองการศึกษา

รวม ๗ ๓๓.๓๓ ๙๗๘,๐๐๐ ๖๔.๐๐
๒. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๔.๗๖ ๓๐,๐๐๐ ๑.๙๙ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม ๑ ๔.๗๖ ๓๐,๐๐๐ ๑.๙๙

๓. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒ ๙.๔๒ (5)๐๓,๐๐๐ ๖.๘๔ สำนักปลัดๆ, กองยุทธศาสตร์ๆ
๓.๒ แผนงานการศึกษา ๒ ๙.๔๒ ๖๔,๘๐๐ ๔.๓๗ สำนักปลัดๆ, กองยุทธศาสตร์ๆ, กองการศึกษา

รวม (5̂ ๑๙.๐๔ ๑ โโ)̂ ,(̂ 0๐ ๐ ๑๑.๒๒
๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงาบครัว

๔.๑ แผนงานการศึกษา ๑ ๔.๗๖ ๖๙,๐๐๐ (ริ̂. (2̂ ! กองการศึกษา
รวม ๑ ๔. ๗๖ ๖๙1๐๐๐ ๔.๔๙

๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕ .๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป (5- 6)(̂ .0(1̂ ตา(๐,๐๐ ๒.๔๔ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔.๒ แผนงานการศึกษา ๓ ๑๔.๒๙ ๗๒,๐๐๐ ๔.๗๙ กองการศึกษา

รวม ๗ ตา๓.๓๓ ๑๐๘,๙๐๐ ๗.๒๔
๖. ครุภัณฑ์อ่ืน

๖.๑ แผนงานการศึกษา ๑ ๔.๗๖ (5)^0,000 ๙.๙๗ กองการศึกษา
รวม ๑ ๔.๗๖ ๑๔๐,๐๐๐ ๙.๙๗

รวมท้ังสิน ๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑,๔๐๔,๗๐๐ ๑๐๐.๐๐

๖
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แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

กิจกรรมและงบประมาณ
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้ฐประสิทธิภาพ คุณภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ค. ๒๕๖๔

ทีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานบริหารท่ัวไป

๑ จัดงานวันท้องถ่ินไทย การรำลึกถึงคุณความดีฃองพระบาทสมเด็จพระจุล ๑๐,๐๐๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม สำนักปลัด

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๕  ท่ีได้ก่อต้ังท้องถ่ินไทย เทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาล

๒ วันสำคัญ•ของชาติ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกใน ๒๐๐,๐๐๐ สำนักปลัด --►-6101 1โป้11 น!'แ เข!1ป้ ป้งป --
และพระมหากษัตริย์ พระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของประชาชน เทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาล

ทุกหมู่เหล่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักปลัด --^๓ จัดการเลอกตังนายก จัดการเลึอกตังนายกเทศมนตริ สมาชีกสภาเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ สถานทจดกิจกรรม ^--

เทศมนตรี สมาชิกสภา ตำบลโนนสูง ในคราวครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง เทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาล

เทศบาลตำบลโนนสูง

(5? จัดงานวันเทศบาล การระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาชองการ ๒๐,๐๐๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม สำนักปลัด

ก่อกำเนิดเทศบาล เพ่ือให้บุคลากรพนักงานเทศบาล 

มีความรักความผูกพัน ความสามัคคี และเพ่ือให้ 

ตระหนักถึงความสำคัญชองการปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาล

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองไห้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. ๒๔๖8 พ.ศ. ๒๔๖๔

โครงการ
ท่ีเถิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดำเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.?1. ม,ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่  ๆ

แก่คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พนักงาน 

เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล

๒๘๐,๐๐0 0เ I ^ สำนักปลัด 

เทศบาล
๔ อบรมและศึกษาดูงาน 

ของคณะผู้บริหาร สมาขิก 

สภาเทศบาล พนักงาน 

เทศบาล ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างเทศบาล

61นานพ,ป*!แ'งแววม 

เทศบาลตำบลโนนสูง
1 ;!

-•-

จ้างท่ีปริกษาเพ่ือศึกษา 

วิจัยประเมินผล หรือ 

พัฒนาระบบต่างๆ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมิต่อการ 

ให้บริการของเทศบาลตำบลโนนสูง และเพ่ือศึกษา 

ปีญหา ข้อเสนอแนะต่าง  ๆของผู้รับบริการท่ีมิ 

ต่อการให้บริการชองเทศบาลตำบลโนนสูง

๒๐,๐๐๐ ' 0, สำนักปลัด 

เทศบาล
๖ เพกบ เถพเบถเนนคู'จํ

1 ] ะ
1 :
! ม่ 1

}!

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จัดประขุมประชาคมท้องถ่ิน ประขุมคณะกรรมการ 

อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เก่ียวกับจัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมิส่วนร่ว! 

ของประขาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒๐,๐๐๐ 

4

เทศบาลตำบลโนนสูง

1 11 

! 1 1

กองยุทธศาสตร์ 

และงบประมาณ
๗ จัดทำ/ทบทวน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

;

งานบริหารงาบคลัง

จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยสนับสบุนในการ 

ปฏิบัติงานบริหารงานคลัง ประกอบด้วย งานด้าน 

การเงินและบัญชี งานด้านพัสดุ และงานธุรการ

๘ เพ่ิมประสิทธิภาพการ 

บริหารจัดการการเงิน 

การคลัง การพัสดุ และ 

งานธุรการ

๓๒๔,๐๐๐ เทคบาลตาบลเ,มนสูง
I : 1 
1 1 1

! 1
1 1 1

กองคลัง

I \
— —

ฃัญขีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและสืบประมาณ (แบบ ผด.0๒)



๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมีองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

ท่ีเกิดฃ้ีนจากโครงการ (บาท) ดำเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประขาสัมพันธ์การชำระ 

ภาษีประจำปี

จัดทำบีายประซาสัมพันธ์ แผ่นพับประซาสัมพันธ์ ๆล- 

ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีภายในเขตเทศบาลทราบ

๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีในเซตเทศบาล 

ตำบลโนนสูง

กองคลัง

จัดทำปรับปรุงแผนท่ีภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน

ตรวจสอบความถูกต้องซองข้อมูลเก่ียวกับแปลงท่ีดิน 

ท่ีคัดลอกมาจากสารบบที่ดิน สำรวจข้อมูลเก่ียวกับ 

รายละเอียดของโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างบนแปลง 

ท่ีดินน้ันๆ สำรวจข้อมูลเก่ียวกับการใซ้ประโยชน์ของ 

ทรัพย์สิน ได้แก่ ท่ีดิน โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง 

สำรวจข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดของบีาย และนำ 

ข้อมูลท่ีสำรวจครบถ้วนเข้าโปรแกรมแผนท่ีภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน (173X๓๐๐๐)

๔๐๐,๐๐๐ ๑.พ้ืนท่ีในเซตเทศบาล 

ตำบลโนนสูง 

๒.ห้องประขุมสภา 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองคลัง —1

งานสารสนเทศ

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 

ข่าวสาร

ปรับปรุงศูนย์ฯ ให้มีวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใข้ 

ในการปฏิบัติงาน มีข้อมูลเอกสารตาม พรบ.ข้อมูล 

ข่าวสารซองทางราซการ พ.ศ.๒๕:๔๐ ไวให้บริการ 

ประขาซน/ผู้สนใจ สำหรับการศึกษาและค้นหา 

ข้อมูล เข่น ระเบียบๆ กฎหมายต่าง  ๆ ฯลฯ มีความ 

ทันสมัยสำหรับการใข้งานและการบริการประซาซน

๓๘,๐๐๐
* V 1 ๙(9)0) ศูนย่ข่อมูลข่าวสาร 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองยุทธศาสตร์ 

และงบประมาณ

รวม ๑® โครงการ ๑,๔๒๒,0๐๐

บัญขีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐เอ)



๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ตำเนิน่การ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

งานเา

๑

.าศกิจ

อบรมให้ความรู้และ 

ศึกษาดูงาน ผู้จำหน่าย 
สินค้าในเขตเทศบาล 

ตำบลโนนสูง

ผู้จำหน่ายสินค้ามีความรู้ความเข้าใจในการ 

วางจำหน่ายสินค้า,การจัดระเบียบสินค้า

๑๐๐,๐0๐ เทศบาลตำบลโนนสูง

I แ:

! 1!
1 ; แ

สำนักปลัด 

เทศบาล
1 .

1

-—V

งาน{

๒

องกันและบรรเทาสาธารถ 

นักอบรมชุดปฏิบัติการ 

จิตอาสาภัยพิบัติ

ป้ภัย

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ในการจัดการสาธารณภัยเบ้ืองต้น

๑(2^0,๐๐๐

' 1 
I 1

ภายในพนท่ีเขต 

เทศบาลตํ'เบลโนนสูง

: ! 1

สำนักปลัด 

เทศบาล ร 3 -
1 - 1

รวม ๒ โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ 1 1
----—1— 54------------ —

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมขน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท) 9

สถานท่ี 
าเนับการ

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก

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

งานกํ

๑

าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงป? 
ประขาสัมพันธ์ต้าน 
สาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดล้อม

กู-ล
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อ3 
ให้ประขาขนได้รับทราบ

๕๐,๐๐0 เทศบาลตาบลโนนสง
! 1 แ 

1 11 

1 !เ

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม

แ

—^

รวม ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ 1 ใ 51

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและเงบประมาณ (แบบ ผด.0๒)



๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมขบ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

๑

งเสริมและสนับสบุนความ

เทศบาลพบประซาขน

เข้มแข็งขุมขน

เผยแพร่ประขาสัมพันธ์ผลงานและกิจรรมต่างๆ ของ 

เทศบาลให้ประขาซนได้ทราบอย่างท่ัวถึง และ 

รับทราบแนวคิด รับทราบ•ปิญหา ของประซาขน 

ในขุมซน เพ่ือนำมาพัฒนาท้องถ่ิน และประขาขน 

ได้รับบริการด้านต่างๆ ของเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐ ๑๓ ขุมซน กองสวัสดิการ 

สังคม

๒ ผีเกอบรมคณะกรรมการ 

ขุมชน กลุ่มแม่บ้าน 

ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ 

ขุมขน และศึกษาดูงาน

จัดการผีเกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาตูงานให้กับ 

คณะกรรมการขุมชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ขุมขน

๔๐0,๐0๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสวัสดิการ 

สังคม

รวม ๒ โครงการ ๖๐๐,๐๐๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิ*)ก*;';■นแ^.*''*เ^*'*'-’*"



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ท่ี

[อ.๑ แผนง เนผ เวทผาะ? 

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๒® พ.ศ. ๒๔๒๔

ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.?1. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบ

๑

ริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศีก 

ส่งเสริมการสอน 

ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

ษา

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

จำนวน ๑ คน

(5)00̂ 9,000

(งบท้องถ่ิน)

ศูนย์ฯ

IV

(รัฐราษ

! 11
ฒนาเด็กเล็ก 

1ศบาล ๑

ฎร์เสงเคราะห์)
! ! !

; 1!

กองการศึกษา -**

๒ ส่งเสริมการสอบ 

ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาล ๒ 

(รัฐราษฎร์บำรุง)

จังเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

จำนวน ๓ คน

๓๒๔1๐00 

(งบท้องถ่ิน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศปาล ๒ 

(รัธราษฎร์บำรุง)

:

กองการศึกษา
•- 11 

แ

1

๓ ส่งเสริมการสอน 

ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาล ๓ 

(รัฐราษฎร์พัฒนา)

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

จำนวน ๒ คน

๒๑๖1๐00 

(งบท้องถ่ิน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศป่าล ๓

(รัฐราษฎร์พัฒนา)

1 '!!
; ]

กองการศึกษา

!!

แ

(51 แข่งขันคนเก่ง 

โรงเรียนท้องถ่ิน

แข่งขันระดับกลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ 

ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง

๑00,000 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

! ! )---------- ๖;------------

กองการศึกษา

! / ไ I
! : I I I

I I \ 1 I I 11
บัณซีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรปแล!(งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 6



) ) ) I ) V

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา -

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๕ แข่งขันทักษะวิขาการ 

จัดนิทรรศการแสดง 

ผลงานทางการศึกษา 

ระดับภาค และระดับ 

ประเทศ

แสดงผลงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ๒๐๐,000 

(งบฟ้องถ่ิน)

สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา

๖ นิเทศและตรวจเย่ียม 

สถานศึกษา

โรงเรียนละ๖ ครั ้ ง/ปี ๑๐,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา
---

๓) เผยแพร่ข่าวสาร 

ทางการศึกษา

แสดงผลงานและเผยแพร่ต่อสาธารณขน ๕1๐๐๐ 

(งบฟ้องถ่ิน)

สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา — ̂4----

๘ ประเมินคุณภาพ 

การศึกษา

ประเมินคุณภาพปีละ ๑ คร้ัง ๑๐,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๙ อบรมสัมมนาศึกษา 

ดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของ 

บุคลากรในสังกัดโรงเรียน 

เทศบาล ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก และบุคลากร 

กองการศึกษา

จัดสัมมนาบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาฟ้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) ๑๓



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

!

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ตำเนิน๊ัการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.

งานร

๑๐

ะดับก่อนวัยเรียนและประ!: 

ค่าอาหารกลางวัน 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒1๓

ามศึกษา

จัดหาและบริการให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล - ป.๖ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ๑1๒1๓ 

โดยได้รับจัดสรร ๒๓๐ วัน /คน

๒1๙๔๗1๔๖๐ โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง
!

กองการศึกษา

1

๑๑ ค่าอาหารกลางวัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล ๑1๒1๓

จัดหาและบริการให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็โ 

ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ๑1๒1๓ โดยได้รับ 

จัดสรร ๒๓๐ วัน/คน

๓๘๔1๙๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โนสังกัดเทศบาลตำบล

โนนสูง
1 !.

กองการศึกษา

11
1

๑๒ อินเตอร์เน็ต นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ๔๐1๔๐๐ โรงเรียน(ในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา 4—- * ---^

๑๓ ค่าสนับสบุนปิจจัยพ่ิบฐาน 

สำหรับนักเรียนยากจน

ประถมศึกษา คนละ ๑1๐๐๐ บาท/ปี ไม่เกิน ๔๐'96 

ของนักเรียบ

๑๘๓1๗๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

เทศบาลตำบลโนนสูง

๑๔ ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัวนักเรียน) 

โรงเรียนเทศบาล ๑1๒1๓ 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑1๒1๓

*

ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา

- ท.๑1๒1๓ รายหัว ะะ ๑1๒๘๒1๒๐๐

- ท.๑1๒1๓ ส่วนเพิ่ม= ๒๒๒1๘๐๐

- ศพด.= ๑๒๗1๒๐๐

๑1๖๓๒1๒๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา 4—
เทศบาล

;

—

ตำบลโนนสูง
!เ

II
1 - 

เ!
-แ-------------------------------

1
.

!

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาผ (แบบ ผด.๐๒) ๑



} 1 1!ๆ ]
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(5) (̂ ค่าหนังสือเรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๑,เอ,๓

จัดช้ือหนังสือเรียนตามหลักสูตรของอนุบาล ๑ - ป.๖ 

โรงเรียนในสังกัด (เทศบาล ๑,๒,๓)

- ท.๑,๒,๓ = ๓๗0,๓00

- ศพด. 3 ๑(1,000

๓๘๕,๓00 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๑๖ ค่าอุปกรณ์การเรียบ 

โรงเรียบเทศบาล ๑,๒,๓

จัดช้ืออุปกรณ์การเรียนตามหลักสูตร 

ของอนุบาล ๑ - ป.๖ โรงเรียนสังกัดเทศบาล

- ท.๑,๒,๒ ะะ ๒๒๕,๑00

- ศพด. ะ ๑๕,000

๒๔0,๑00 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา
^----

๑๗ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล ๑,๒,๓

จัดช้ือเคร่ืองแบบนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ท.๑,๒,๓ ะะ ๒๓๗,๓00

- ศพด. ะ: ๒๒,๕00

๒๕๙,๘00 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา —4----

(5)6̂9 ค่ากิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล ๑,๒,๓

เซิงปริมาณ

- นักเรียนมีพัฒนาการการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

สมรรถนะตามศักยภาพสูงช้ืนร้อยละ ๘0

เซิงคุณภาพ

- สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง

- ท.๑,๒,๒ ะ: ๓๒๔,๑00

- ศพด. ะะ ๓1๐,1000

๓๕๖,๓00 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา *4----

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่

ษ) เ,เ,เ̂เ̂ษ 11*11 10111 1

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนัน่การ

หน่วยงาน 

รับผิดซอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

ต.ค. พ.ย. วิ.ค. ม,ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๙ เข้าค่ายพักแรม 

ลูกเสือเนตรนารี 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓

เซิงปริมาณ จัดปีละ ๑ ครัง

เซิงคุณภาพ ทักษะการทำงาน ทักษะต่าง ๆ

๑๗๐,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลตำบลโนนสูง
! 11

! ! 1 ] 1 ]1

กองการศึกษา

๒๐ ทูบีนัมเบอร์วัน 

โรงเรียนเทศนาล ๑,๒,๓

เซิงปริมาณ ปีละ ๑ คร้ัง

เซิงคุณภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี

๓๕,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียน่ในสังกัด

เทศบาลตำบลโนนสูง
-!; ะ 

; ; 1

กองการศึกษา

๒๑ พัฒนาระนบประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียบเทศบาล ๑,๒,๓ 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล ๑,๒,๓

เด็กนักเรียน ศพด. และโรงเรียบในสังกัด 

คณะกรรมการชุมซน และท่ีปรีกษาคณะกรรมการ 

ชุมซน

๔๕,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

1 1 

; 1
; 1 1

กองการศึกษา [1

เย่ียมบ้านนักเรียน 

ศพด. ๑,๒,๓ และ 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓

เด็กนักเรียน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๔๕,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๒๓ รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓

โรงเรียนในสังกัด (เทศบาล ๑,๒,๓) ๓0,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรีย’น่ในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

: ! I------ 1------

กองการศึกษา
แ

1
II

-^ ๚—

I 1 1 1 * 1I :| I I II
บ้ณซีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

ศพด. ๑,๒,๓ และ 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓

เด็กนักเรียน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๖๐,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๒๔ ส่งเสรีมกิจกรรมทาง 

วิฃาการ ศพด. ๑1๒,๓ 

และโรงเรียนเทศบาล 

๑,๒,๓

เด็กนักเรียน ศพด. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๔๔๐,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๒๖ ส่งเสริมครูภูมิปัญญา 

ท้องถ่ินโรงเรียน 

เทศบาล ๑,๒,๓

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ๓0,000 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๒๗ ส่งเสรีมคุณธรรม 

จริยธรรมสำหรับนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓

เด็กนักเรียน ศพด. และโรงเรียบในสังกัดเทศบาล ๓๔,๐๐๐ โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา
^---

๒๘ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 

อาเซียนศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๑1๒,๓

มุมอาเซียนศึกษาในห้องเรียน ๑๒ ห้องเรียน ๑(^0,000 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๑๗บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษ''1
๒.® แผนงานการศึกษา

ท่ี

เอ.(9) แผ ผษ 11411 1 ๗I 11 1เ-ว 1

โครงการ
รายละเอียดของกิจ้กรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

๒๙ จัดนิทรรศการและแข่งขัน 

ทักษะทางวิขาการ ศพค. 

๑,๒1๓ และโรงเรียบ 

เทศบาล ๑1๒1๓

เด็กนักเรียน ศพด.และโรงเรียบ 

ในสังกัด (เทศบาล ๑1๒1๓)

๒๑๐1๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลตาบลโนนสูง

' !
1 11 
I ; ‘1 
! 11 

; \

กองการศึกษา -

๓0 ธนาคารขยะ 

โรงเรียนเทศบาล ๒1๓

จัดต้ังธนาคารขยะสำหรับ โรงเรียนเทศบาล ๒1๓ ๑0,๐๐0 โรงเรียน่เงงศบาล ๒1๓ กองการศึกษา

๓๑ ค่ายวิขาการ 

โรงเรียนเทศบาล ๒1๓

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒,๓ ๖๐1๐๐๐ โรงเรียนเาง่ศบาล ๒1๓

!

1
:

กองการศึกษา ห
1

๓๒ พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ 

ดนตรี และนาฏศิลป๋ 

โรงเรียนเทศบาล ๒1๓

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒,๓ ๔๐1๐๐๐ โรงเรีย 

เทศบาลด
ะ 1

1 1

|||ในสังกัด

ไา•บล'โนนสูง
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!

กองการศึกษา
เ,

1
แ
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๓๓ ค่ายทักษะชีวิต 

โรงเรียนเทศบาล ๒

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒

- ท.๒ ะ ๒0,๐๐๐

- ท.๒ 3 ๑๐1๐๐๐

๒๐1๐๐๐ โรงเรี

]

ยน

]

เทศบาล ๒ กองการศึกษา

;̂

๓๔ จัดงานเน่ืองในวันครู จัดกิจกรรมเน่ืองในวันครู ๑๖ มกราคม ของทุกปี ๔๐1๐๐๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม
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1 ! 1

กองการศึกษา I

บุ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมแลข้ึงบ'ประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๕ พัฒนาส่ือการเรียบการสอ 

โดยการมีส่วนร่วมของครู 

และนักเรียนโรงเรียน 

เทศบาล ๑,๒,๓

ผลิตส่ือการสอน นวัตกรรม 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓

๗๐,000 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๓๖ พัฒนาการเรียนรู้ 

สู่ประซาคมอาเซียน 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๑,๒,๓ ๒๐๐,๐00 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๓๗ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ทางการศึกษา 

โรงเรียนเทคบาล ๑,๒,๓

โรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(เทศบาล ๑,๒,๓)

6)^0,000 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา 4---

๓๘ ส่งเสริมการเรียนรู้ 

สู่โลกกว้าง โรงเรียบ 

เทศบาล ๓ 

(รัฐราษฎร์พัฒนา)

อบรมนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๓ ๓๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ กองการศึกษา

๓๙ พัฒนาส่ือการสอน 

และเทคโนโลยี 

โรงเรียนเทศบาล ๓ 

(รัฐราษฎร์พัฒนา)

เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนและเทคโนโลยี 

บริการสารสนเทศให้กับนักเรียน

๑๕,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ กองการศึกษา

๑๙บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.® แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาผ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนืเนการ

หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ฝ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔๐ อบรมเซิงปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ในซีวิต 

ประจำวัน

อบรมนักเรียนของโรงเรียน 

เทศบาล ๓

๔๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๓

: 1 แง

กองการศึกษา 1

๔® เสริมทักษะ 

คอมพิวเตอร์สำหรับ 

นักเริยนโรงเริยน 

เทศบาล ๒

จ้างเหมาบริการครูสอนคอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒

๒๒๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ กองการศึกษา V

I
๔๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 

โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

อบรมนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ๓0,000 โรงเรียน(.ทศบาล ๑

แ
1

กองการศึกษา 1๔-*

■-,

1

๔๓ พัฒนานวัตกรรมส่ือการ 

สอนและเทคโนโลยี 

โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

โรงเรียนเทศบาล ๑ ๓0,000 โรงเรียนเทศบาล ๑

1

กองการศึกษา 1

๔๔ พัฒนาระบบสารสนเทศ 

อินเตอร์เน็ต โรงเรียน 

เทศบาล ๑

นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ๔๐,๐๐๐ โรงเรียน
1

เทศบาล ๑
1

กองการศึกษา '4 1' *

1

บัณซี'จำนวน'โครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมแลฝ่งบ'ประมาณ (แบ,บ ผด.๐๒) ๒
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดำเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔๕ พัฒนาปรับปรุงห้อง พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์สำหรับ ๒๐๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑

โรงเรียนเทศบาล ๑

๔๖ ส่งเสรีมทักษะด้าน อบรมและจ้างเหมาบริการวิทยากร ๕๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

เทคโนโลยี/ เพ่ือให้ความรู้เทคโนโลยี/

อินเตอร์เน็ตสำหรับ อินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียบ

นักเรียนโรงเรียน

เทศบาล ๑

งานระดับมัธยมศึกษา

๔๗ ค่าสนับสบุนนิจจัยพ๋ีนฐาน ระดับมัธยมศึกษา คนละ ๓,0๐0 บาท/ปี ๑๑๒,๒๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา ----^
สำหรับนักเรียนยากจน ไม่เกิน ๓๐0/0 เทศบาลตำบลโนนสูง

๚---- —^

๔๘ ค่าจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา ๓๓๑,๗๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

(รายหัวนักเรียน) - ท.๒ รายหัว ะ ๒๕๘,๐๐0 เทศบาลตำบลโนนสูง
4—

โรงเรียนเทศบาล ๒ - ท.๒ ส่วนเพ่ิม ะะ ๗๓,๗๐๐

๔๙ ค่าหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนตามหลักสูตรของ ม.๑ - ม.๓ ๖๗,๑๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๒ โรงเรียนในสังกัด (เทศบาล ๒) เทศบาลตำบลโนนสูง
^— —►-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) โ6า̂



๒. ยุทธศาสตร์การฬฌนาด้านการศก'ษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดซองกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนันการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๕๐ ค่าอุปกรณ์การเรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๒

จัดข้ึออุปกรณ์การเรียนตามหลักสูดร 

ของ ม.๑ - ม.๓ โรงเรียนลังกัด (เทศบาล ๒)

๓๑,๐๐๐ โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตํ)า'บล'โนนสูง

กองการศึกษา

(^(ร) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๒

จัดข้ึอเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ ๓๓,๒๐0 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๕๒ ค่ากิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๒

เซิงปริมาณ

- นักเรียนมีพัฒนาการการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

สมรรถนะตามศักยภาพสูงข้ันร้อยละ ๘๐

เซิงคุณภาพ

- สร้างองค์ความร้ใหมใด้ด้วยตัวเอง

๕๙,๐๐๐ โรงเรย'|]|โนสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง
! 111 

1

กองการศึกษา

:
1
■1

๕๓ เข้าค่ายพักแรม 

ลูกเสือเนตรนารี 

โรงเรียนเทศบาล ๒

เซิงปริมาณ จัดปีละ ๑ คร้ัง

เซิงคุณภาพ ทักษะการทำงาน ทักษะค่าง ๆ

๒๐,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลตำบลโนนสูง
1 ''

กองการศึกษา

-.'

I

๕๔ ทูบีนัมเบอร์วัน 

โรงเรียนเทศบาล ๒

เซิงปริมาณ ปีละ ๑ คร้ัง

เซิงคุณภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี

๕,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

: โรงเรีย่ีบ้ในสังกัด 

เทศบาลตํ}าบลโนนสูง

กองการศึกษา
1

๕๕ เย่ียมบ้านนักเรียน 

โรงเรียบเทศบาล ๒

เดีกนักเรียนโรงเรียนในลังกัดเทศบาล ๕,๐๐๐ 

(งบท้องถ่ิน)

โรงเรียป่ในสังกัด

เทศบาลตำบลโนนสูง
1

1 1*

กองการศึกษา I?**

1

-'* 1 ; I]
บัณขีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและ/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดำเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕๖ รักษ์ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๕,00๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

โรง1รียนเทศบาล ๒ (งบท้องถ่ิน) เทศบาลตำบลโนนสูง

๕๗ วัดผลประเมินผล เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๕,0๐0 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๒ (งบท้องถ่ิน) เทศบาลตำบลโนนสูง

๕๘ ส่งเสริมกิจกรรมทาง เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๕๐,๐๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

วิชาการ (งบท้องถ่ิน) เทศบาลตำบลโนนสูง
๚----

โรงเรียนเทศบาล ๒

๕๙ ส่งเสรีมครูภูมิปัญญา เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๕,๐๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ท้องถ่ิน (งบท้องถ่ิน) เทศบาลตำบลโนนสูง
^---- ----^

โรงเรียนเทศบาล ๒

๖๐ ส่งเสริมคุณธรรม เด็กนักเรียบในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๕,๐๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

จริยธรรมสำหรับนักเรียน เทศบาลตำบลโนนสูง

โรงเรียนเทศบาล ๒

๖๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด มิเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏินัติงาน เซ่น เคร่ือง ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ กองการศึกษา

การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์โน้ตบุค เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองฉาย
โรงเรียนเทศบาล ๒ โปรเจคเตอร์ เคร่ืองรับโทรทัศน์ และเบาะกระโดดสูง

๒๓บัญขีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๒. ยุทธศาสตร์การ'พัฒนาด้านการศก'ษา

๒.® แผนงานการศึกษา — — — ' — — — ^ — — —

ท ี ่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนิบการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

๖๒ ธนาคารขยะ 

โรงเรียนเทศบาล ๒

จัดต้ังธนาคารขยะสำหรับ โรงเรียนเทศบาล ๒ ๒,๐0๐ โรงเรียนเทเศบาล ๒1๓ กองการศึกษา

๖๓ ค่ายวิชาการ 

โรงเรียนเทศบาล ๒

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ ๑๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๒1๓
! ; 1

กองการศึกษา

:

-

๖๔ ค่ายทักษะชีวิต 

โรงเรียนเทศบาล ๒

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ ๑๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๒

เ ;1 11—

กองการศึกษา

1

๖๔ พัฒนาล่ือการเรียนการ 

สอน โดยการมีส่วนร่วม 

ของครู และนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๒

ผลิตล่ือการสอน นวัตกรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ ๔1๐๐๐ โรงเรียบในสังกัด

เทศบาลต1 าบลโนนสูง
•1 ))

I ๅ II  

1
; 1

กองการศึกษา

๖๖ แนะแนวการศึกษา เซิงคณภาพ จัดปีละ ๑ คร้ัง ๔1๐๐๐ โรงเรียบเทศบาล ๒ กองการศึกษา

และอาชีพ เซิงปริมาณ นักเรียนเลือกการศึกษาต่อ (งบท้องล่ืน) | ]  

! '  1

โรงเรียนเทศบาล ๒ หรือประกอบอาชีพตามถนัด

๖๗ ส่งเสริมอาชีพตาม โรงเรียนเทศบาล ๒ ๔1๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ กองการศึกษา
11

แนวเศรษฐกิจพอเพียง (งบท้องล่ืน)
. 1 1 1 

: 1 
! I '

1!
*1

โรงเรียนเทศบาล ๒ , I I I
1 ; 1------------------- น ---------------------- เ !

บัฌซีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบ'บ ผด.0๒)



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

ท
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดำเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานสิก'ษาไม'กำหนดระดับ

๖๘ จัดงานลูกเสือท้องกินไทย โรงเรียนในสังกัด (เทศบาล ๑,๒,๓) ๕0,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

เทิดไท้องค์ราชัน โรงเรียนละ ๑ หมู่ (งบท้องกิน) เทศบาลตำบลโนนสูง

๖๙ รณรงค์'ปีองกันยาเสพติด เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓ ๑๒,๐๐๐ โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ในสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓

เทศบาลตำบลโนนสูง

รวม ๖๙ โครงการ ®©,0©©,(5!โ0ว0

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราขดำริ 

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ

------------------ไ-------
รายละเอียดของกจกรรม

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ตำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

งานส

๑

งเสริมและสนับสนุนความ

อนุรักษ์พันธุกกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระรา'ซ 

ดำริสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาๆสยามบรมราช 

กุมารี (อพ.สธ.)

เข้มแข็งชุมชน

สมัคร์เข้าร่วมโครงการเพ่ือสนองพระราชตำรีสมเด็จ 

พระเพทรัตนราซสุดาๆและดำเนินการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี และส่งเสริมในการจัดการ 

พันธ์พืชท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุดในพ้ีนท่ี

๔๐,๐๐๐ อ่างเก็บน้ํา 

ชุมชนสวนผัก

กองสวัสดิการ 

สังคม

รวม ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐

๒๕:บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องกิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ^

ท่ี โครงการ
รายละเอียดชองกิจกรรม 

ท่ีเกิดช้ืนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท) 9
สถานท่ี 

ทิน,บินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

งาบบ

๑

ริหารพัวไป

จ้างเหมาบริการทำความ 

สะอาดอาคารเทคบาล

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายโนพ้ืนท่ีบริเาณ 

อาคารเทศบาล่ และบริเวณโดยรอบ

V

(ริ)(ริ)(̂!,0̂00̂ เทศบาลตำบลโนนสูง สำนักปลัด 

เทศบาล

1

งานว

๒

างแผนสถิติและวิชาการ

จ้างเหมาบริการงาบ 

ทำความสะอาดอาคาร 

กองยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณ และบริเวณ 

โดยรอบท่ีเป็นส่วน 

ประกอบอาคาร

จ้างเหบาบริการบุคคลภายนฺอกทำคว่ามละอาดอาคาร 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและบริเวณโดยรอบ 

ท่ีเป็นส่วนประกอบอาคาร พ้ืนท่ี ๗๙๐ ตารางเมตร

6 )(5)ไบิ),ไบิ) 6 0 6 9 เทศบาลตำบลโนนสูง กองยุทธศาสตร์ 

และงบประมาณ
1

■-
*

- *

รวม ๒ โครงการ ๒๓๖,๔๙๖
1

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดช้ืนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

งาบ1

๑

องกันและบรรเทาสาธารถ 

จ้างเหมาบริการงานทำ 

ความสะอาด อาคาร 

สำนักงาน สถานีดับเพลิง

มาย

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภาย 

ในอาคารให้สถานท่ีราชการอาคารป็องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย มีความสะอาดเรียบร้อย

๑๑๑,๖๗๒ อาคารสำนักงาน 

สถานีดับเพลิง 

เทศบาลตำบลโนนสูง

สำนักปลัด 

เทศบาล

รวม ๑ โครงการ ๑๑๑,๖๗๒

I

บัญซีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.0๒)
โ' โ โ โ I I I

๒^

โ โ



I

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๓ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

๑

ริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศีโ

จ้างเหมาบริการทำความ 

สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลตำบล 

โนนสูง

เษา

จ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี 

๑. ศพด.เทศบาล ๑ จำนวน ๑ คน 

๒. ศพด.เทศบาล ๒ จำนวน ๑ คน 

๓. ศพต.เทศบาล ๓ จำนวน ๑ คน '

๔๐๗,๘๔๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาล 

ตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๒ จ้างเหมาบริการทำความ 

สะอาดและดูแลรักษา 

ภูมิทัศน์บริเวณสวบ 

สาธารณะสวนโนนนา 

(โรงยิม)

สวนสาธารณะ สวนโนนนา (โรงยิม) 

พ้ืนท่ี ๑๐ ไร่ ๐ งาน ๑๓ ตารางวา

๒๓๗,๒๕๐ สวนสาธารณะ 

สวนโนนนา (โรงขิม)

กองการศึกษา
เ̂ ---

รวม ๒ โครงการ ๖๔๔,0๙๔

๒๗บัญชีจำบวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



1
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ I; .—,.— — ....... ............ -1

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเ'นิ''นการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 4 ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส

๑

วัสดิการสังคมและสังคมส 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว 

ในชุมชน

งเคราะห์

เกิดการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้การประสาม 

ความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

ในลักษณะบูรณาการจากทุกกาคส่วนในสังคม 

ท่ีจะนำไปสู่ความเข้มแข็งชองชุมชนในการฟ้องกัน 

และแก้ไฃปิญหาสังคมอย่างย่ังยืน

๕0,000 เทศบาลตำบลโนนสูง

•|
; !

|||

1  ] I I

กองสวัสดิการฯ
1

รวน ๑ โครงการ ๕0,000

๔ .๕  แ ผ น ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ ช ุ ม ช น ^ — — —  ;4; —— — ; . . 11

ท่ี โครงการ

จ ------
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สส่าบท่ี 

ดำ!เทุนการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

งานส

๑

วนสาธารณะ 

จ้างเหมาบริการทำความ 

ละอาด และดูแลรักษา 

ภูมิทัศน์ บริเวณสวน 

สาธารณะเฉลิมพระเกิยรดิ 

ฟ๒ พรรษามหาราชินี 

(สวนสาธารณะชุมซนบัว ๒

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักบา 

ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 

พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณุมขนบัว ๒)

)

(5)06̂ ,100̂ 8̂ เทศบา?
ป

กองข่าง1?

1

"ณ(โใเนนดูง

;
1

I1

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) ๒?



I I !
II

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

สะอาด และดูแลรักษา 

ภูมิทัศน์ บริเวณสวน 

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

๗๔ พรรษา (โนนนา)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภูมิทัศน์บริเวณ 

สวนสาธารณะ และดูแลรักษา สวนเฉลิมพระเกียรติ 

๗๕ พรรษา (โนนนา)

๒๑๖,๔๙๖ เทศบาลตำบลโนนสูง กองช่าง —

๓ จ้างเหมาบริการทำความ 

สะอาด และดูแลรักษา 

ภูมิทัศน์ บริเวณสวน 

สาธารณะหนองกลด

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดทำความสะอาดและ 

ดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด

๒๑๖,๔๙๖ เทศบาลตำบลโนนสูง กองช่าง —

งานก0

(5̂
าจัด'ขยะมูลฝอยและสิงป! 

จ้างเหมาบริการดูแล 

ทำความสะอาดบริเวณ 

สถานท่ีฝังกลบขยะ 

มูลฝอย

กู'ล

จ้างเหมาผู้ดูแลรักษาถนนทางเข้า-ออก ภายในและ 

ถนนรอบข้างบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของ 

เทศบาลตำบลโนนสูง ระยะทางรวมประมาณ 

๗๒๖.๔๐ เมตร

^ (ง่ึ,(ข้ึ00 เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

•4—

๕ จ้างเหมาบริการพนักงาน 

ประจำรถเก็บขนขยะ

มูลฝอย

จ้างเหมาทำหน้าท่ีจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ตามอาคาร 

บ้านเริอน และที่รับรองขยะมูลฝอย ถนน และที่ 

สาธารณะต่าง  ๆสถานที่ราชการ หน่วยงาบต่าง  ๆ วัด 

และรวบรวมขยะมูลฝอยไปท้ิงท่ีท้ิงขยะของเทศบาล

๑,๔๐๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

—̂—

๒๙บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๔. ยุท&ศาสตร์ด้านการ'พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔.๔ แผนงานเคหะและขุมขน ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ — — ^  1

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนิน่การ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 4ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โนนสูงเมืองสะอาด 

ชุมซนน่าอยู่

จ้างเหมาบริการบุคคลภายบอก ดูแลรักษา และ 

และทำความสะอาด กวาดถนน สายหลัก สายรอง 

ตรอก ซอย รวมถึงตัดหญ้าบนฟุตบาล

๒,๔๐๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง
1 1 ' 1!

1 เ!

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 11

1
งานบํ 

๗

าบัดน้ําเสีย

จ้างเหมาทำความสะอาด 

และดูแลบ่อบำบัดน้ําเสีย

จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบริเวณบ่อบำบัด 
น้ําเสีย หลังวัดโนนหมันโดยให้ดูแลรักษาความ 

สะอาด ตัดหญ้าและเก็บขยะหรือวัขพิขริมบ่อน้ํา 

โดยรอบบ่อบำบัดน้ําเสียบริเวณทุ่งหลังวัดโนนหมัน 

(ชุมซนโนนหมัน)

๙๘,๔๐๐
1 1'!

เทศบาลตำบลโนนสูง

!
! ;|1]

1 ||

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

1

I
11

1

รวม ๗ โครงการ ๔,๖๓๘,๒๙๐ ,-----------(1------------

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมขน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

(บาท) ดำเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

!
าบลโนนสูง 4—

1 { 
! 1 สังคม

—

!! 1 1
* 1
!

1'

1

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งขุมขน

ป๋องกันและแก้ปัญหา 

ยาเสพติด

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 

๑๓ ชุมซบ เพ่ือให้เด็ก เยาวซน และประซนขน 

เข้าถึงพิษภัยยาเสพติด เพ่ือบำบัด/ผิกอาชีพ 

ให้ผู้ท่ีติดยาเสพติด

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 0๔



I

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕'๖๔ พ.ศ. ๒๕าอ(๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.
1อ พัฒนาบทบาทสตรี จัดกิจกกรมเพ่ือพฒนาบทบาทสตรีให้มีศักยภาพ 

ของตนเองใบการพัฒนาด้านต่าง และรู้ถึงบทบาท 

สิทธิหน้าท่ีของตนเองนำไปสู่การเป็นผู้นำท่ีดิของ 

สตรีในปิจจุบัน

๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสวัสดิการ 

สังคม

๓ แม่ตัวอย่าง ประขาซน(แม่)ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ 

เชิดซูความดี ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ตัวอย่าง

๕,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสวัสดิการ 

สังคม

(5̂ รณรงค์ฟ้องกันการแพร่ 

ระบาดของยาเสพติด

ฟ้องกันและแก้ไขปิญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 

๑๓ ชุมขน

๓๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสวิสดิการ 

สังคม

๕ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

เยาวชน ประขาซน 

และผู้สูงอายุ

จัดการผีเกอบรมอาชีพต่างๆ ท่ีสามารถสร้างรายได้ 

ลดการว่างงานให้กับ เยาวซน ประซาขน และ 

ผู้สูงอายุท้ัง ๑๓ ชุมซน

๘๐,๐0๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสวัสดิการ 

สังคม

รวม ๕ โครงการ ๔๘0,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐เอ) ๓๑



๔. ยุทธศาสตรํด้านการ'พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

งานง

๑

บกลาง

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สังเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโน!.ขดเทศบาล 

ตำบลโนนสูงท้ัง ๑๓ ขุมขน

๑๓,๔๔๘,๔๐๐ ๑๓ ชุมซน

.....-4 —1—)------------

กองสวัสดิการ 

สังคม

^ — — ^

๒ เบ้ียยังชีพความพิการ สนับสนุบเบ้ียยังชีพคนพิการโนเขดเทศบาลตำบล 

โนนสูง ท้ัง ๑๓ ขุมขน

๒,๙๑๓,๖๐๐ ๑๓ ขมชน กองสวัสดิการ 

สังคม

๓ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สนับสบุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบล 

โนนสูง ท้ัง ๑๓ ขุมขน

๖๐,๐๐๐ ๑๓ ขุมขบ กองสาธารณสุข 

และสิงแวดล้อม

^—

I
1

รวม ๓ โครงการ ๑๖,๔๒๒,๐๐0 .— ! เ — . 8 . . .

แ

บัญชีจำบวบโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) ๓!



๕. ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาสาฮารณสุข
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

๑

นย์บริการสาธารณสุข

ส่งเสริมการออกกำลังกาย 

เพ่ือสุขภาพ

จ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกาย จำนวน ๓ แห่ง 

คือสวนสาธารณะสระหนองกลด, สวนสาธารณะ 

โนนนา (โรงอม) และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

๗๔ พรรษา (โนนนา)

๑เอ๙,๖๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

๒ ค่ายทักษะต่อต้าน 

ยาเสพติด

อบรมให้ความรู้ เยาวขนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 

ให้ทราบถึงอันตรายของยาเสพติดและเตรียมบีองกัน 

ยาเสพติด

๔๕,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

๓ เงินอุดหนุนสำหรับข้อมูล 

สัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรค 

พิษสุนัขบ้า

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ 1ขึ้นทะเบียนสัตว์และ 

ดำเนินงานการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

(*̂,(5X5)12) เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม *4—

๔ เงินอุดหนุนสำหรับขับ 

เคล่ือนโครงการสัตว์ปลอด 

โรค คนปลอดภัยจาก โรค 

พิษสุนัขบ้า

ดำเนินการจัดสวัสดีภาพสัตว์ สำรวจข้อมูลจำนวน 

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ และการดำเนินการขับ 

เคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดจาก

โรคพิษสุนัขบ้า

(เ̂ (5),(5)1530 เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม ——

บัญซีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.0๒)



๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕าอ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มุ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕: ฟ้องกันและควบคุม 

โรคไข้เลือดออก

อบรมให้ประขาขนมีความรู้แก่แกนนำค้านสุขกาพ 

และประขาขนท่ัวไปเก่ียวกับการฟ้าระวัง ฟ้องกัน 

และควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑00,000 เทศบาล ตำบลโนนสูง
I]
!
1
1

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม I
1

๖ ฟ้องกันและควบคุม 

โรคไข้หวัดนก

อบรมการฟ้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ให้แก่ 
แกนนำค้านสุขภาพ และประขาขนท่ัวไป 

ในเขตเทศบาลโนนสูง

๕0,000 เทศบาลตำบลโนนสูง

■1
; -1

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

๗ เฝ็าระวังคุณภาพความ 

ปลอดภัยของสุขาภิบาล 

อาหารในตลาดประเภท๑ 

ประเภท๒ และตลาด 

ในพ้ืนท่ีจุดผ่อนผัน

ฟ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของ 

อาหารในตลาดประเภท ๑ และ ๒ เพ้ือสร้างความ 

ม่ันใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกข้ึอสินค้าจากดลาด 

ท่ีถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล

๑๓,๐๐0 เทศบาสุตำบลโนนสูง

' 1
; 1

1

’ 1

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม
1
1
1

' ' • ' ะ

1

๘ เฝ็าระวังและฟ้องกันโรค 

พิษสุนัขบ้า

อบรมเฝ็าระวังและฟ้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่แกน 

นำค้านสุขภาพและประขนขนท่ัวไปในเขตเทศบาล 

ตำบลโนนสูง

๖๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

1
1

๙ เฝ็าระวังและฟ้องกับโรค 

เอดส์

อบรมให้ความรู้แก่ประซาขนท่ัวไปใบการฟ้องกันโรค 

เอดส์ และตำเนินการฟ้าระวังฟ้องกันโรคเอดส์ใน 

ขุมขน

๖๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง

! 11
8

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

I

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมแล!?งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. ๒*๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดำเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐ เฝ็าระวังและป้องกันโรค

V

อบรมให้ความรู้แก่แกนนำด้านสุขภาพ ประซาซน 

ท่ัวไปพร้อมท้ังตำเนินการเฝ็าระวังและป้อมกันโรค 

ระบาดร้ายแรง

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข

ระบาดรายแรง และสงแวดล่อม

๑๑ เฝ็าระวังคุณภาพน้ําด่ืมใน 

โรงเรียนและน้ําประปา 

ด่ืมได้ภายในเขตพ้ืนท่ี

อบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนใน 

การเฝืาระวังคุณภาพน้ําด่ืมใบโรงเรียนและตรวจ 

วิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมในโรงเรียนและน้ําประปา 

ด่ืมได้ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

ถ)๕,๐0๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

๑๒ พัฒนาศักยภาพนักจัดการ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักจัดการสุขภาพ 

ชุมขนในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปิญหาสุซภาพรวม 

ถึงท๋ึเนฟูสุขภาพในชุมขนและศึกษาดูงานแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ในการทำงาน

๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม --สุขภาพขุมซน ^ ---

๑๓ ศึก'ษ'า ดูงาน เร่ืองส่งเสริม

การใช้สมนไพรทางเลือก 
,  :เพอการรักษาและการ 

ส่งเสรีมสุขภาพ

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แกนนำสุขภาพ และ 

ประซาซนท่ัวไปในด้านการใช้สมุนไพรทางเลือก 

เพ่ือการรักษาและส่งเสริมสุขภาพประซาซนในชุมซน 

และศึกษาดูงานด้านสมุนไพรทางเลือก

๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม ^ --

๓^บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ แผนงานสาธารณสฃ !แ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สฅท่ันท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๑๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ

ส่งเสริมพัฒนาคงค์ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในการดูแส 

สุขภาพตนเองท้ังด้านร่างการจิต'ใจสังคมและจิตวิญ 

ญาณ และศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์การ

ดำรงชีวิตเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจใท้แก่ผู้สูงอายุใน 

บ้ันปลายชีวิต

๓๐0,0๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิงแวดล้อม

1

1
1
1

II
1

11

๑๔ ส่งเสริมสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

อบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ใทัแก่ผู้สูงอายุในค้าน 

จิตใจและจิตวิญญาณโดยการนำหลักธรรมดำสอน 

ทางคาสนามาใข้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือฟ้องกันการ 

เกิดโรคซึมเศร้า

(ริ)๕0,000 เทศบาล่ดํเ!บลโนนสูง

! !
! ! : !

! : 1 
' * 1

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

๑๖ สร้างเสริมสุขภาพดีชีวา 

มีสุขด้วยการแพทย์ 

แผนไทย การแพทย์ 

ทางเลือก และการแพทย์ 

แบบผสมผสาน

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์บริการ 

สาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสูง และส่งเสริมพัฒนา 

การให้แก่ประขาซนท่ัวไปด้านการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก หรือการแพทย์ผสมผสาน

๑๕๐,๐๐๐ เทศบาล?ชี!บล,โนนสูง

1
1

1!

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม
11 
1 ะ

1

[

๑๗ สุขภาพในโรงเรียน อบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรอง 

สุขภาพเบ้ัองตันแก่เด็กนักเรียนในสังกัด

๕๐,๐๐๐ เทศบาล?
1 1

ชีใบล'โนนสูง กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม
I!

—

1
! 1

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องล่ิน กิจกรรมแล

!

ช่งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

11
1?
I
; {' 1 [ 1 ;

1 -



๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๑๘ ให้ความรู้ป็องกันและ 

ช่วยเหลือเด็กจมน้ํา

อบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก'เด็กนักเรียน 

ในด้านการ'ปิองกันตนเอง และช่วยเหลือคนจมน้ํา

๙๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

๑๙ อบรมกลุ่มเส่ียง อบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก'แกนนำสุขภาพ 

และประชนกลุ่มเส่ียง เพ่ือเฝ็าระวังสุขภาพของตบเอง 

และครอบครัว

๕๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม —^

๒๐ อบรมเซิงปฏิบัติการ 

จิตอาสาในชุมขน

อบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประขาขน และ 

เยาวชนในด้านความรับผิดขอบต่อตนเองและสังคม 

ในการเสียสละร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมท่ีเป็น 

ประโยฃนํต่อส่วนรวม

๑๕,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

รวม ๒๐ โครงการ ๑,๙๕๓,๘๓๒

๓๗บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.0๒)



๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๖.๑ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

งาบร

๑

ะดับก่อบวัยเรียบและประเ'

แข่งขันกิหาสีภายใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และโรงเรียนเทคบาล

๑1๒,๓

มสีภษา

เชีงปริมาณ ปีละ ๑ คร้ัง

เขงคุณภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

๙0,000 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

งานร

๒

ะดับมัธยมศึกษา
แข่งขันกิหาสิภายใน 

โรงเรียนเทศบาล ๒

เซิงปริมาณ ปีละ ๑ คร้ัง

เขิงคุณภาพ นักเรียบมีสุขภาพอนามัย

๕,000 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

งาน?

๓

กษาไม่กำหนดระดับ

จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา 

เด็กและเยาวขน

เด็ก เยาวชน และประซาซนในเขตเทศบาล 

ประมาณ ๑00 คน

๑๐0,๐๐0 สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา

๔ เน่ืองในวันเยาวขบ 

แห่งขาติ

เด็ก เยาวขนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 

ปีละ ๑ ครัง

๓๐,๐๐๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา

รวม ๔ โครงการ ๒๒๕,๐0๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 0
I I I I โ โ โ โ โ โ โ โ .  โ ' .  เ ,  โ ' .  โ .  โ 7 . ว , .  : .
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๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน

ที่ โครงการ
รายละเอียดซองกิจกรรม 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕าว๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งาน?

๑

งเสริมและสนับสมุนความ 

ประซาสัมพันธ์แหล่ง 

ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล

เข้มแข็งซองขุมซน

เพ่ือประซาสัมพันธ์ให้ประซาขนและนักท่องเท่ียวได้ 

ทราบถึงแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

๕๐,๐0๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสวัสดิการ 

สังคม

รวม ๑ โครงการ ๕0,000
๖.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดซองกิจกรรม 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕าอ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕'

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

งานที

๑

หาและนันทนาการ

แข่งขันกีฬากลุ่ม 

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสง1 7
ปละ ๑ ครัง

๑๐๐,๐๐๐ โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลโนนสูง

กองการศึกษา

๒ แข่งขันกีฬานักเรียน 

องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 

รอบคัดเลือก ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

และชิงชนะเลิศระดับ 

ประเทศ

เด็ก เยาวขน ประซาซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ๒๐๐,๐0๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา

๓๙บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



๖. ยทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทยว สาสนา วัฒนธรรม‘ประเพณ และกฬา
๖.๓ แผนงาบการศาสนา วัฒนธรรม แ ล ะ น ัน ท น า ก า ร ^ ^ ^ ^ ^

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

กิ ^  สถานท

ดำเนี่บการ

หน่วยงาบ 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ ป พ.ศ. ๒(เาว๙

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

๓ แข่ง,ขันกีฬาเยาว'ซน 

และประขาขน

จัดงานประเพณีท้องถ่ินประจำพุกปีมีการแข่งขัน 

กีฬาหลากหลายประเภท เข่น ฟุตบอล เซปีกตะกร้อ 

เปตอง เป็นด้น

๓0๐,0๐0 สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา ' -'
| |
1|—!- -

(2. ส่งเสริมพัฒนาความ 

เป็นเลิศด้านกีฬา 

และส่งนักกีฬา 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

ใบระดับต่างๆ

เด็ก เยาวขน ประซาขบ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ๒๐๐,๐๐๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา ป
1 !
; 1

1 เ  . . -

1 *[1

1
งาบศ

๕
าสนาวัฌนธรรมท้องถ่ิน 

กีจกรรมรณรงค์ 

หยุดเหล้าเข้าพรรษา

ประขาซนเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ๑๐,0๐0

11]
สถานท ี่จัดกิจกรรม; ! '; 1 

1
กองการศึกษา

?! ; 1
๖ จัดงานประเพณี 

ลอยกระทง

ชุมซนท้ัง ๑๓ ชุมขน ๓๐๐,๐๐๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม1 11 !
กองการศึกษา | |

๗ การจัดงานประเพณี 

สงกรานต์

ชุมขนท้ัง ๑๓ ชุมซน ๓๐๐,๐๐๐ สเกนท ี่ชุดกิจกรรม กองการศึกษา :]
!  4 

1 *
11 1:11.

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมแล่̂ งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



เ1 !

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๖.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๕

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

๘ จัดงานวันฃ้ึนปีใหม่ ชุมขนท้ัง ๑๓ ชุมชน ๓๐,๐00 สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา

๙ จัดงานแห่เทียน 

พรรษา

ชุมซนท้ัง ๑๓ ชุมซน ๓๐๐,๐๐๐ สถานท่ีจัตกิจกรรม กองการศึกษา

๑๐ จัดงานวันเด็กแห่งขาติ เด็ก  ๆในเซตเทศบาลทุกคน ๑๐๐,๐๐๐ สถานท่ีจัดกิจกรรม กองการศึกษา

รวม ๑๐ โครงการ ๑,๘๔๐,๐๐๐

(5̂ ๑บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมา๓ (แบบ ผด.๐๒)



๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ'ปลอดภัยในชีวิต1แล;ะทรัพย์สิ'น
๗ ๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๙๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

งาน!

๑

องกันและบรรเทาสาธารจ. 

ฟ้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

และสงกรานต์

ภั̂ย

ต้ังจุดตรวจสำหรับบริการประขาขนร่วมกับ สภ.โนนสู ๑00,000 ภายในพ้ืนท่ีเขต 

เทศบาลตำบลโนนสูง

!เ

สำนักปลัด 

เทศบาล

11

1

1

:
๒ สาธิตให้ความรู้ด้านการ 

ฟ้องกันและระงับอัคคีภัย 

ในสถานด็กษาภาย'ใน 

เขตเทศบาล

ให้เด็กนักเรืยบมีความรู้ด้านการฟ้องกันและระงับ 

อัคคีภัย

๒0,000 ภายในพ้ืนท่ีเขต 

เทศบาลตำบลโนนสูง

สำนักปลัด 

เทศบาล

II
I!
1!

1

แ

๓ ปีกอบรมอาสาสมัครฟ้องกั 

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

หรืออบรมทบทวน

ปีกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. ในการฟ้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน

๑00,000 ภายในพ้ืนท่ีเขต 

เทศบาลตำบลโนนสูง

! V ]

สำนักปลัด 

เทศบาล

11

1
I

11 9

รวม ๓ โครงการ ๒๒0,๐๐0
; 1 1

11 I 1
? 1 11

!;1 I | | |

I : ! I
บัญซีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและ!งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) ๔'*
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แ

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนึนการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๑

าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งป/;

จ้างเหมาเก็บขนขยะ 

ตกค้างสะสม ณ สถานท่ี 

กำจัดขยะมูลฝอย 

ไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

ตามหลักวิซาการ

กูล

กำจัดขยะตกค้างสะสมบริเวรสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอ 

ของเทคบาล จำนวน ๓ ,๐00 ตัน
๒,๐00,0๐0 เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

1๐ ส่งเสริมการจัดการขยะ 

มูลฝอยขุมซน

จัดอบรมให้แกนนำขุมซนในการมีส่วนร่วมการจัดการ 

ขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝ 

ท่ีเทศบาลจะเก็บขนไปกำจัด

๒๕๐,๐๐๐ 

อย

เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม ----*•4—

๓ อบรมสร้างจิตใจสำบีก 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม

อบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมขาติและ 

ส่ิงแวดล้อมให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม ประจำหมู่บ้าน และ 

ประขาขนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

๕๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

๔ อบรมให้ความรู้ใบการ 

พัฒนางานสำหรับคพะ 

กรรมการเครือข่ายอาสา 

สมัครท้องถ่ินรักษ์โลก

อบรมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ิน 

รักษ์โลกและผู้บริหาร

๑๕,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม ^--

๔๓บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.0๒)



เ
1.โ”17.๘.๑ แ ผ น ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ ช ุ ม ข น ^ ^ ^ — — - *— — — — — ---------------1-1

๘ ยทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรม^ชาติและสิงแวดล้อม

ที ่ โครงการ

3̂1 .^ —  - - - —

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนึป้การ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

๔ ปลูกป่ารักษ์โลกเพ่ือตัวเรา รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม‘ช'' 

ป่าไม้ และส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีสิเชียว ลดภาวะโลกร้

๔0,๐๐๐ 

อน

เทศบาลตำบลโนนสูง

เ ! !
1- — 1---------------------------

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

งานน ่

๖

าบัดน้ําเสีย

เฝืาระวังและตรวจลอบ 

คุณภาพน้ําลำเชียงไกร 

และป้าบ่อบำบัดน้ําเสีย

เฝืาระวังตรวจสอบคุณภาพป้าส ำเชียงไกร 

และบ่อบำบัดป้าเสีย

๔๕,๐๐๐

' 1

เทศบาลตำบลโนนสูง

1 1

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม
เ ร ู้ 

1 -

— ^

๗ ส่งเสริมการจัดการ 

ป้าเสียอย่างง่าย 

ในครัวเรือน

อบรมให้ความร ูส่้งเสริมการจัดการน ำเสียอย่างง่าย 

ในครัวเรือนแก่แกนน ำขุม‘ชนแกนน ำด้านสุขภาพ 

และบ ่ระซาซนท่ัวไป่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

๕๐,00๐ เทศบาลตำบลโนนสูง

1 !
เ; I

!! 1 
!* 1

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

โ !
( เ

4 * -

รวม ๗ โครงการ ๒1๔๖๐1๐๐๐
----------------------- 14---------------------------

1 1

น } แ!:; ! เ!

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ินกิจกรรมและงบประมาณ(แบบผด.๐๒) ๔®



I,

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมขน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕าอ๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส

๑

งเสริมและสนับสนุนความ 

ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ 

แห่งซาติ

เข้มแข็งของขุมขน

เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และจำบวบต้นไม้ในเขตเทศบาล 

ข้าราขการ พนักงาน ประซาขนในพ้ืนท่ี ตระหนัก 

ถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำขาติ และ 

ข้าราซการ พนักงาน ประซาซน มีความรักและหวง 

แหนทรัพยากรป่าไม้

๑๐0,00๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองสวัสดิการ 

สังคม

๒ ปลูกป่าและหญ้าแฝก 

เฉลิมพระเกียรติ

ลดพ้ืนท่ีเส่ียงดิบถล่มและป๋องกันการซะล้างพังทลาย 

ของหน้าดิน ชุมขนตระหนักถึงความสำคัญของการ 

อนุรักษ์และพ๋ึเนฟูทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน

๕าว,0๐0 เทศบาลตำบลโนนสูง กองสวัสดิการ 

สังคม

รวม ๒ โครงการ 9๕0,000

๔๕บัญขีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.0๒)



๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ ด้านการพัฒนาโครงสร้างฟืนฐาน

๙.๑ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖(ะ

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

งานร

๑

ะดับก่อนวัยเรียนและประ? 

ก่อสร้างสะพานเซ่ือม 

อาคาร ๒ และ ๓ 

โรงเรียนเทศบาล ๓

)มศึกษา

สร้างสะพานเซ่ือมอาคาร ๒ และ ๓ 

จำนวน ๑ แห่ง

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนค)

3)๕0,000 โรงเรียนเทศบาล ๓ กองการศึกษา

๒ ปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียนหรือ 

อาคารประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล ๑

อาคารเรียนหรืออาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาล ๑

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)

๑^0,000 โรงเรียนเทศบาล 3)
!: 1

กองการศึกษา

!-

||
:

๓ ปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียนหรือ 

อาคารประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล ๒

อาคารเรียนหรืออาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาล ๒

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)

3)๕0,000 โรงเรียนเทศบาล ๒ กองการศึกษา 4

!
I
1-

รวม ๓ โครงการ ๔๕0,000

1 11

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและ:งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
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๙ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๙.๒ แผนงานอุตุสาหกกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งาน,1

๑

ริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสา1

ดำเนินการปรับปรุงและ 

จัดทำผังเมืองรวม

ดกรรมและการโยธา

ข้ันตอนการดำเนินงานต่างๆ ในการติดตาม 

สถานการณ์รายปีเก่ียวกับการประเมินผังเมืองรวม

๒๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองช่าง --^

งานก

๒

อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนเลียบทางรถไฟ 

(ชุ่มน้ําเทียม)

ขุมซนกระพ้ี-ตลาดเก่า

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการ 

รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐ ตารางเมตร 

พร้อมส่วนประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

๑,๘๖๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองช่าง

๓ ก่อสร้างถนน คสล.

เลียบลำเชียงไกรส่งขวา 

ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม 

ถึงสุดเขตเทศบาล 

(ขุมซนบัว ๒)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว 

๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการ 

ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ 

(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

6),(5)(ท่̂ี ,000 เทศบาลตำบลโนนสูง กองช่าง

(5แ ก่อสร้างถนน คสล.

เลียบลำเหมืองสาธารณะ 

ส่งซ้าย จากแยกถนน 

โนนสูง-ขามสะแกแสง 

ถึงสุดเซตเทศบาล 

(ขุมซนสวนผัก)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนิน 

การไม,น้อยกว่า ๔๙๔๐ ตารางเมตร พร้อมส่วน 

ประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

๓,๐๐๐,๐๐๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองช่าง

รวม ๔ โครงการ ๖,©๖๘,0๐๐

๔๗บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)



แบบ ผด.๐๒/ ๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการ

ตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



I I

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับทีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เทศบาลตำบลโนนสูง
๑. ประ๓ ทครุภัณฑ์สำนักงาน 

๑.© แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดใ)องครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

๑ เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน (ฟอกอากาศ) ขนาด ๒๖,๐0๐ บีทียู พร้อมติดต้ัง 

จำนวน ๑๐ เคร่ือง  ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท สำหรับห้องอนุบาล 

ศึกษาปีท่ี ๑-๓ ห้องขาวด์แล็ป และห้องคอมพิวเตอร์

- ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู

- ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

- เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น 

ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีพิยู ต้องได้รับกการรับรองมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๔

- ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังขุด ท้ังหน่ว 

ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- มีความหน่วงเวลาการทำงาบของคอมเพรสเซอร์ 

คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 

ประจำเดือนสันวาคม ๒๔๖๓ หน้า ๒๓ ลำดับท่ี ๑๐.๖.๑

๓๖๐,๐๐๐ 

ย

โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห้)

กองการศึกษา

๒ ดู้ลีอคเกอร' แบบ ๑๘ ช่อง พร้อมกุญแจ จำนวน ๑ ตู้ 

มีมือจับขนิดฝัง คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 

ประจำเดีอนธันวาคม ๒๔๖๓ หน้าท่ี ๒ฅเ ลำดับท่ี ๑๐.๑๔

๘,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

กองการศึกษา

แบบ ผด.0๒/๑

๔๘บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.๐เอ/๑)



๑. ประ๓หครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.® แผนงานการศึกษา ^ ,

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถ่านท่ี 

ดำเมนการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค, ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ ประตูกระจกบานเล่ือน แบบอลูมิเนียมเคลือบขาว ๑ บาน จำนวน ๖ ขุด 

สำหรับห้องอนุบาลปีท่ี ๑-๓ 

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๖๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑

(รัฐราษฎร์สงเคราะห้)
1

กองการศึกษา

] |

1

(ริ1 ผ้าม่าน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดต้ัง จำนวน ๔ ขุด 

สำหรับห้องซาวด์แล็ป และห้องคอมพิวเตอร์ 

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

(3)(3^0,000 โรงเรียมเทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

กองการศึกษา

;

๔ พัดลมโคจร พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๑๘ น้ิว จำนวน ๘๒ ตัว 

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๑๖๐,๐๐๐ โรงเรียน!เทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

กองการศึกษา

๖ ผ้าม่านบังแดด ติดต้ังผ้าม่านบังแดดในห้องเรียนอาคารอนุบาล 

(สน.ศท.อนุบาล ๘) จำนวน ๘ ห้อง 

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๑(10,000 โรงเรียนเทศบาล ๓ 

(รัฐราษฎร์พัฒนา)

กองการศึกษา ป

๗ พัดลมโคจร ติดต้ังพัดลมโคจร ขนาด ๑๘ น้ิว จำนวน ๙ ห้องเรียน 

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๙๐,๐๐๐ โรงเรียน!เทศบาล ๓ 

(รัฐราษฎร์พัฒนา)

กองการศึกษา

รวม ๗ ๙๗๘,๐๐๐ ‘

!

!

I

!

1

1

I

1 ;

1

1

4 -

*
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บัญชี'จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงป่ารพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.๐๒/ ๑) (



]
) ) ) ) 1 1 ! I } I

I I แ:
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๒. ประ๓ ทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

๒.๑ แผนงาบบริหารท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ คร่ืองผสมสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เคร่ือง

- ?ลโล๓61:IX 60 ๔ แบนด้ความถ่ิ
- 0๐กกเวโ655๐โ สำหรับคอมเพรสเสียง
- เะบัธ(ะ1:5 คุณภาพระดับสตูดิโอ ๒ ขุด (แต่ละขุดมี ๑๖ พรืเซ็ต
- ๒ ^๐กเปวเ' 56๙ สำหรับส่งสัญญาณไปท่ีลำโพงมอนิเตอร์
- 60 หลัก หรือ 60 รวม มี ๙ แบนดํ และมาพร้อมกับ 1117า!*6
- สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ เพ่ือบันทึกเสียงผ่านพอร์ต 
บ58 ๒ ซ่อง เป็น บรธ ะ ๑ X 7Vเว6 8(เสียง),๑ X 7 เ̂ว6 
ฬ1(ะโ0-8 ช่ืงให้ค่าความละเอียดในการบันทึกเสียงท่ี /Vอ 
อยู่ทึ ๔๘ เป-12/๒๔811: ๗.๔๘V กกลกบวกก ก๐พ6โ สำหรับ 
ใช้งานกับไมค์คอนเดนเซอร์
- มาพร้อมกับ 8๒๙:๐๐ปา V ๔.๐

- ควบคุมภายนอกด้วยแทึปเลตแอนดรอย เวอร์ซ่ัน ๙ 
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๓0,00๐

)

โ

เทศบาลตำบลโนนสูง กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ

รวม ๑ ๓๐,๐๐๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท่ัองถ่ิน (แบบ ผด.๐๒/ ๑) ๕๐



๓ .  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.® แ ผ น ง า น ' บ ร ิ ห า ร ท ั ่ ว ไ ป ^ ^ ^ — -— — — — — — —— — *—̂ —— — — — — — — โ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สฤานท่ี 
ดำ'!เนินการ

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

โปรเจคเตอร์ 
ระดับ Xธ/\

ขนาด ๔,๕๐๐ XXผรเ 1น๓6กร จำนวน ๑ ขุด
- เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ 
เพ่ือฉายภาพโปรเจคเตอริ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใข้ ๓0 อษ3 หรือ ๓ เ-ธ0 หรือ 1ธ0 กลกรเ หรือระบบ อแเ3
- ระดับ Xธ/\ เป็นระดับความละเอียดของภาพ
- ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันด่ํา 
(XXผรเ แนโทอกร)
คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ลำนักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๐ ข้อ ๕.๓

๕๓,00๐ เทศบาลตำบลโนนสูง

' '!; 11

111

สำนักปลัด 
เทศบาล

๒ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล พร้อมวัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน ๑ ขุด
- เป็นกล้องคอมแพค (ธ๐๓เวล๐เ อเฐเ-เลเ ธล๓อโล)
- ความละเอียดท่ีกำหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ
- มีระบบแฟลขในตัว
- สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก 
เม่ือข้อมูลเต็มหรือเม่ือต้องการเปล่ียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๕๐,0๐๐ 1: 0 จุ' กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ

เทศบา!,
I 1

ต ณถเนนถูง!1
1

รวม ๒ ๑001,000 !— .1! 11 ---------------------------------------------

บัญชี'จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงคารพัฒนาท้องถ่ิน (แบน ผด.๐๒/๑)



1
\ } ] ) ! 1

! I } 1 ฆ
๓. ประ๓ ทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาบ 
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โทรทัศนิ แอลอีดี(1^0 
IV) แบบ รกๆลเฯ: IV

ระดับความละเอียด ๓๘๔0X๒๑๖0 พิกเซล ขนาด ๔๔ น้ิว 
พร้อมติดต้ัง จำนวน ๒ เคร่ือง
- ระดบความละเอยดจอภาพ ๓๘๔0X๒๑๖0 พกเซล
- ขนาดจอภาพ ๔๔ น้ิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ 1 0̂
- สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (รทกลเฯ; IV)
- ซ่องต่อ แอVII ไม่น้อยกว่า ๒ ซ่อง เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณ
- ซ่องต่อ บรธ ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
และมีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (01511:31) ในตัว
คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักง•นประมาณ 
ประจำเดือนธันวาคม ๒๔๖๓ หน้า ๑๑ ลำตับท่ี ๔.๔.๓

๓๙,๘00 โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

กองการศึกษา

๒ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เคร่ือง 
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๒๖,0๐๐ โรงเรียบเทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

กองการศึกษา

รวม ๒ ๖๔,๘๐๐

๔. ประ๓ ทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.® แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

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

๑ เคร่ืองทำน้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๔ ก๊อก จำนวน ๓ เคร่ือง 

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๖๙,0๐0 โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

กองการศึกษา

รวม ๑ ๖๙,๐๐๐

๕๒บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม,ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.0๒/๑)



๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๔.® แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี
๕.® แผนงานบรหารพ- 

ครุภัณฑ์
^ไป

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๔๖๕

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

/เแ เก (วก6
สำหรับงาบประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (0วช) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก 
(๔ ๐วโอ) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 

๑.๖ ธเ-เ2 และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี 
ต้องไข้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง ((ะ?บ) มีหน่วยความจำแบบ 
0ล๐เา6 /ฬอ๓๐โV รวมในระดับ (แ6ห6เ) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ เฬ8
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

๑) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจร 
หลักท่ีมีความสามารถในการไข้ หน่วยความจำแยกจากหน่วย 
ความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ 68 

๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถ 
ในการไข้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ'ขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๒ 68
- มีหน่วยความจำหลัก (8/บฬ ขนิด 008๔ หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ 68

๒๓,๐๐๐

!

0 จุ- กองยุทธคาสตร์ 
และงบประมาณ

เทศบาล}
.

! ;

ตาบลเนนถูง

1 1 .
1
11

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องอิน (แบน ผด.๐๒/๑)
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๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๕.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล •ชนิด 5^7/เ หรือดีกว่า ‘ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า ๑ 76 หรือ ขนิด รอแช 5*3*6 0ก่ห6 ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า ๒๕;๐ 06 จำนวน ๑ หน่วย

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที 

ดำเนินการ

หนวยงาน 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. ๒๔๖๔

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

- มี 0ป0-เาพ หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (๒*6๓31) 
หรือภายนอก (6x1:6๓31.) จำนวน ๑ หน่วย
- มีข่องเฃ่ือมต่อระบบเครือข่าย (ผ6*ห/๐๙; ๒*6๙366) 
แบบ ๑๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐๐ 6356-7 หรือดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง
- มีซ่องเข่ือมต่อ (เก*6๙306) แบบ ชรธ ๒.๐ หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า ๓ ซ่อง
- มีแปีนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ น้ิว 
ความละเอยดแบบ 661อ (๑๙๒0X๑0๘๐)
- สามารถใช้งาน พ;-61 (1666 ๘๐๒.๑๑)ว, 3, ก, 30) 
และ ธเบ6*๐๐*เา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดีจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๔๖๓ 
หน้าท่ี ๔ ข้อ ๑๐

๕๔บัญข้จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.๐๒/ ๑)



๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์'หรืออิเลก''1''รอน'กลั
๕.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สลาบท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๕

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ V̂  จำนวน ๑ เครอง

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ V̂  (๔๘๐ พลบ:ร)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาท่ี
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงติจิท้ล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หน้าท่ี ๒® ข้อ ๖๒

๒ ,๕ ๐ ๐ เทศบาลคาบลโนนสูง กองยุทธศาสตริ 
และงบประมาณ

กล้องบันทึกภาพ แบบถ่ายทอดสด จำนวน ๑ เคร่ือง
- สตรีมม่ิง I2ช!-I ชอ ๑๐๘๐? ท่ี ๓๐??ร/๗๒๐? ท่ี ๖๐??ร
- แก้ไขสภาพแสงน้อยโดยอัดโนม้ต สตรีมวิดืโออย่างคมขัด 
แม้กระท่ังท่ามกลางแสงสลัว วิดีโอปรับเปล่ียนโดยอัตโนมัติ 
เพ่ือรองรับแสงกะพริบภายในห้องหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
- การเปล่ียนพ้ืนหลังท่ีปรับแต่งได้ขับเคล่ือนด้วย ?6โ5๐กเ!V
- บันทึกเสียงสเตอริโอจากทุกมุม ไมโครโฟนหลายทึศทาง 
สองขุดรองรับการสตรีมและบันทึกวิดีโออย่างขัดใส และ 
ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา
- ขาต้ังบนโต๊ะปรับเปล่ียนได้อย่างเต็มท่ีด้วยฐานติดต้ัง 
แบบหมุน ยืดออกได้ ๑๘.๕ ขม.
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

๖ , ๐ ๐ ๐ เทศบาลตำบลโนนสูง กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ

: ' 1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงฤาริพัฒนาท้องกิน (แปน ผด.๐๒/ ๑)

I



1

๕. ประ๓ทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๕.® แผนงาบบริหารท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก

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

๔ อุปกรณ์กระจาย 
สัญญาณไร้สาย

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (/\00655 โ5๐เกป 
จำนวน ๑ เคร่ือง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (1888 ๘0๒.๑๑ช, 3, ก, ล(ะ) 
ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทำงานท่ีคล่ืนความถ่ี ๒.๔ 6แ2 และ ๕ ธแ2
- สามารถเช้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน พ?/\ และ พ?/\ ๒ 
ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (ผ6(ท/๐โ!-; ๒1:6๙306)
แบบ ๑0/ ๑00/ ๑000 8356-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 
กว่า ๑ ช่อง
จัดช่ือเคร่ืองแบบนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม 
พ6ช 8โ๐ท/56โ ได้
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
- นักเรียนมีพัฒนาการการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

หน้าท่ี ๓๓ ลำดับท่ี ๒

๕,๔00 เทศบาลตำบลโนนสูง กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ

รวม ๔ 01 0 0

๕๖บัญขีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.๐๒/ ๑)



๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๕.๒ แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

ส,ถานท่ี 
ดำ!,นินการ

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. ๒๔๖๕
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
/น่เ เก (วท6

สำหรับงาบประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (28บ) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก 
(๔ (ะ๐1-6) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
5,.๖ 2แ2 และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี 
ต้องไซ้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (0 8 ช) มีหน่วยความจำแบบ 
03เ;|า6 1ฬ6๓๐เ7 รวมในระดับ (16761) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ เฬ8
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ิอแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

๑) มีหน่วยประมวลผลเพ่ิอแสดงภาพดีดต้ังอยู่บนแผงวงจร 
หลักท่ีมีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วย 
ความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ 28 

๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถ 
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๒ 28
- มีหน่วยความจำหลัก (8/น่ฬ ชนิด ออ8๔ หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ 28
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ซนิด ร/Vไ7\ หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า ๑ 78 หรือ ซนิด รอฒ 5131:6 อโเหอ ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ 28 จำนวน ๑ หน่วย

๒๓,๐๐๐ โรงเรืย่นในสังกัด 
(รัฐ'ราษฎ่ร์สงเคราะห์)

กองการศึกษา

1 1 }

I
' I

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.๐๒/®)
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๕. ประ๓ทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรีออิเล็กทรอนิกส์
๕.๒ แผนงานการสืกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

- มี อVอ-แพ หรือดีกว่า แบบดีดต้ังภายใน (เก*61-ก31) 
หรือภายนอก (อฬ6โกล1) จำนวน ๑ หน่วย
- มีข่องเข่ือมต่อระบบเครือข่าย (ผ6ช/V๐บั: เก1:6บัล66) 
แบบ ๑0/ ๑๐๐/ ๑00๐ 8ล56-7 หรือดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ข่อง
- มี,ข่องเซ่ือมต่อ (เก!:6บัล06) แบบ บร8 ๒.๐ หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า ๓ ข่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีฃนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ น้ิว 
ความละเอียดแบบ ค-เอ (๑๙๒๐x๑๐๘๐)
- สามารถไข้งาน พ!-ค (1888 ๘๐๒.๑๑ช, 5, ก, 30) 
และ 8๒61:๐๐1:เา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒(ะ๖๓ 
หน้าท่ี ๕ ข้อ ๑๐

๕๘บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.0๒/ ๑)



๕. ประเภทครุภัณฑํคอมพิวเตอร์หรออเลก,',!รอบกล
๕.๒ แผบงานการศึกษา — — — —  :

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

ส่!ถานท่ี 
ดำ!,บินการ

หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๙ พ.ศ. ๒๙๖๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1อ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว จำนวน ๑ เคร่ือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ((วิธช) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก 
(๖ (ะ๐โอ) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
๓.๐ (วิแ2 และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี

ท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง ((วิธบ) มีหน่วยความจำแบบ 
(13(;|า6 ^เอกา๐!7 รวมในระดับ (1-6ห6เ) เดียวกัน ขนาดไม่ 
น้อยกว่า ๙ เฬธ
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังบ้ี

๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก 
ท่ีมีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ (วิธ หรือ 

๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย 
ประมวลผลกลาง แบบ (วิโลเวเาเ๐ร ธโ๐ออ55เก5 ชก!1 
ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๒ (วิธ หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถใน 
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๒ 08
- มีหน่วยความจำหลัก (ธ/บฬ) ชนิด เวเวธ๔ หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ (วิธ

๒๒,00๐ โรงเรียนเทศบาล ๓
(รัฐราบัฎร์พัฒนา)

!!
1; ป 

;!

! -1

1 !เ

1 ! ;

— 1 4 ---------------

กองการศึกษา

!

1

1
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไมใด้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องกิน (แบน ผด.๐๒/ ๑)



I
]

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๕.๒ แผนงานการสิกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ซนิด ร/717\ หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า ๑ 76 หรือ'ขนิด รอแช 5731:6 0โเห6
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕:๐ (38 จำนวน ๑ หน่วย
- มี อVอ-กผ หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (ผ61ผ 017 เก16เ7ล06)
แบบ ๑๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐๐ 8ล56-7 หรือดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง
- มีซ่องเช่ือมต่อ (๒1617306) แบบ บร8 ๒.๐ หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า ๓ ซ่อง
- มีแฟ้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว จำนวน ๑ หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดีจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หน้าท่ี ๓ ข้อ ๗

๓ เคร่ืองพิมพัเลเ■ ชอร์ 
160 สี ขนิด ผ6เผ๐เ7 
แบบท่ี ๒

ชนิด ผ61ผ๐ แบบท่ี ๒ (๒๗ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เคร่ือง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ ๗(ว!
- มีความเร็วในการพิมพ์สี-ขาวดำ สำหรับกระดาษ /\๕ 
ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (เว(ว๓)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมีตได้
- มีหน่วยความจำ (IV๒๓๐!'V) ขนาดไม,น้อยกว่า ๕๑๒ /ฬ8

๒๗,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

กองการศึกษา

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.๐๒/ ๑) ๖ ๐



๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๕.๒ แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สิถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

- มีซ่องเช่ือมต่อ (เก1:6ป'306) แบบ ชรธ ๒.๐ หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง
- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (ผ61ว/ฬวโเง เท1:6เซ่306) 
แบบ ๑๐/๑๐๐ 8356-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
๑ ซ่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย พเ-ฅ 
(1888 ๘๐๒.๑๑!ว, 5, ก) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ ^๔, แ6บ:6โ, 86ฐ31 และ ชน51๐๓ 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดีจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หน้าท่ี ๑๗ ข้อ ๔๘

!

1 1

1- 1

รวม ๓ ๗๒,๐๐0
; I  I  11

๖. ประ๓ ทครุภัณฑ์อ่ืน 

๖.® แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สิถานท่ี 

ดำ;เนินการ

หน่วยงาบ 

รับผิดขอบหลัก

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

๑ เคร่ืองกรองน้ํา เคร่ืองกรองน้ําพร้อมถังพักน้ํา ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดต้ัง 

จำนวน ๓ ขุด

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

6)^0,000 โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

1

กองการศึกษา ๒

โ แ 
\ !:

รวม ๑ ๑๕๐,๐๐๐ — เ-ม -่--------------

'
บัญชีจำบวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโคร:ง;การพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.๐๒/ ๑)



หน้า ๖๒



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารผาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ 
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาซนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ 
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ข้ึนเพ่ือ,ไข้ 
เป็นคู่มือและแนวทางใบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนการใช้ 
จ่ายเงิน โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้พิจารณาเห็นขอบร่างแผนดำเนินงานแล้วเม่ือวันท่ี 
๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี พพพ.ก๐ก^บก^!ว.บ-)

จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยท่ัวกัน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



จดท ำโคย

&]ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาลตร์และงน‘ประมาณ 
เทศบาลตำบลโน1น1สูง อำเภอโนนสูง จ้งหว้คนครราชสีมา 6*005)̂ )0

โทร./โทรสาร ๐ ๔๙๓๙ 6**๒6'/๐
^ล 0 6 เว๐๐^ ะ เท ศ บ าล ต ำบ ล โน น ส ูง  ธทกลแ ะ นชนชนช.ก(วกธบก9 -9 0 - ^


