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1. บทนำ
แผนการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอ ียดแผนงาน โครงการ 

พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงนประนาณน้ัน โดยนี 
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน 
พื้นท ี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป ีงบประมาณนั้น เพ ื่อใช ้เป ็นแนวทางในการดำเน ินงานใน  
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความซัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลด 
ความซํ้าช้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ
ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างซัดเจน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ 
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 
รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ดำชี้แจงงบประมาณด้วย

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุ 

สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบํเติมาก 

ข้ึน
2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
เม ื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2 5 6 3 ข้อ 4 ในระเบ ียบน ี้งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า 
งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นขอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัต  ิ
แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณ 
รายจ่ายเพ ิ่มเต ิมและการโอนแก้ไขเปล ี่ยนแปลงคำช ี้แจงงบประมาณด้วย) แล ้วจะต้องนำมาจัดทำแผนการ 
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน 
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
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ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น  ๆ ที่ดำเนินการใน 
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาห้องถิน

(2) คณะกรรมการพัฒนาห้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารห้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนงานดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ป ิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในห้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จ ัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไต้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแกไชแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารห้องถิ่น”

'&. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาบ
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่น เก ็บรวบรวมข้อม ูลโครงการก ิจกรรม ที่จะ 

ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นแห่ง 
น้ัน และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเช้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบไต้จาก 
หน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัด 

หมวดหมูให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาห้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาห้องถิ่น
ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาห้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารห้องถิ่นเพื่อประกาศเป็น 

แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประซาซน 
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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แผนภาพ
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโนนสูง

ผู้บริหาร ประกาศแผนการดำเนินงาน
V

ป็ดประกาศภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
4.1 สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งานต่าง  ๆ

รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4.2 สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน 

ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานการเงินการคลัง
4.3 ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซํ้าซ้อนใน 
การพัฒนาพื้นที่

4.4 น่าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ใต้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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บัญ?สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ /  แผนงาบ จำนวนโครงการที ่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละชอง 

งบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงที่ 1 ยุทธศาสตร์ต้านการบริหารจัดการน้าบเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 14 6.73 2,112,000 4.56 กองคลัง,กองยุทธศาสตร์ๆ
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.44 190,000 0.41 สำนักปลัดเทศบาล,กองสวัสดิการา

รวม 17 8.17 2,302,000 4.97
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงที่ 2 ยุทธศาสตใ การพัฒนาต้านการสิกษา
2.1 แผนงานการสีกษ'า 107 51.44 10,435,850 22.55

รวม 107 51.44 10,435,850 22.55
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงที่ 3 ยุทธศาสตร์ต้านการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน 1 0.48 50,000 0.11

รวม 1 0.48 50,000 0.11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 4 ยุทธศาสตไ'ต้านการพัฒนาเศษฐกิจและสังคม
4.1 แผนงาบงบกลาง 3 1.44 16,701,600 36.09
4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 0.96 425,640 0.92
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 0.96 131,672 0.28
4.4 แผนงานการสีกษา 1 0.48 237,250 0.51
4.5 แผนงานเคหะชุมชน 5 2.40 4,941,490 10.68
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 2.40 250,000 0.54
4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 0.96 150,000 0.32

รวม 20 9.62 22,837,652 49.35

แบบ ผด. 01

หน้าท่ี 1/2

0 า



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 01

หน้าท่ี 2/2

ยุทธศาสตร์ /  แผนงาน จำนวนโครงการท่ี 
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด จำบวบงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข 18 8.65 1,350,832 2.94

รวม 18 8.65 1,350,832 2.94
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 10 4.81 1,485,000 3.23
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน 1 0.48 50,000 0.11

รวม 11 5.29 1,535,000 3.34
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิบ
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 3.37 550,000 1.20

รวม 7 3.37 550,000 1.20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 แผนงานเคหะและขุมชน 8 3.85 416,000 0.90
8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและขุมชน 2 0.96 100,000 0.22

รวม 10 4.81 516,000 1.12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 8.17 6,390,000 13.90

รวม 17 8.17 6,390,000 13.90
รวมท้ังสิน 208 100 45,967,334 100

0



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองใท้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
1.1 แผนงานบริหารงานท๋ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ตำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไป
1 จัดการเลีอกต้ังนายกเทศมนตรี 

สมาจิกสภาเทศบาล ตำบลโนน
จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี สมาจิกสภา 
เทศบาล ตำบลโนนสูง ในคราวครบวาระ หรือมี 
ตำแหน่งว่าง

10,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

2 จัดงาบวับท้องถ่ินไทย การรำลึกถึงคุณความดีของพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ก่อต้ัง 
ท้องถ่ินไทย

20,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล 4— *

3 จัดงานวันเทศบาล การระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของ 
การก่อกำเนิดเทศบาล เพ่ือให้บุคลากร พนักงาน 
เทศบาล มีความรักความผูกพัน ความสามัคคี 
และเพ่ือให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ 
ปกครองห้องถ่ิน

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล 4—*

4 วับสำคัญของขาติและ 
พระมหากษัตริย์

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของ 
ประขาซนทุกหมู่เหล่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

250,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.1 แผนงาบบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ของเทศบาลตำบล 
โนนสูง

เพ่ีอให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูงได้ตระหนักถึงการสร้าง 
เสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างฐานความรู้ให้ 
เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่าง  ๆได้อย่าง 
เท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการท่ีเป็นธรรมและ 
เท่าเทียมกันของประขาซบ

100,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

6 อบรมและศึกษาดูงานของคณะ 
ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้างเทศบาล

การเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่  ๆ แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล

650,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

งาบวางแผนสถิติและวิชาการ
7 จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน
จัดประขุมประขาคมห้องถ่ิน ประขุม 
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่าง  ๆ
เก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาห้องถ่ิน เพ่ีอ 
ส่งเสริมกระบวนการมิส่วนร่วมของประขาชนใน 
การวางแผนพัฒนาห้องถ่ิน

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
ยุทธศาสตร์ๆ

8 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน

จัดอบรมเพ่ีอเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
ระเบียบๆ การจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. และ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข๋ึอมโยง 
แผนพัฒนาห้องถ่ินกับเบีาหมายการพัฒนาท่ี 
ย่ังยืน นำไปสู่การปฏินัติเพ่ีอให้เกิดการพัฒนา 
ห้องถ่ินอย่างย่ังยืน

40,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ

00



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงห่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารงานคลัง
9 เพ่ื!เประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการ การเงิน การคลังและ 
การพัสดุ

จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยสนับสนุนในการ 
ปฏ๊นัติงานบริหารงานคลัง ประกอบด้วย งาน 
ด้านการเงินและบัญชี งานด้านพัสดุและงาน 
ธุรการ

324,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองคลัง

10 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน

ตรวจสอบความถูกต้องและสำรวจข้อมูลเก่ียวกับ 
รายละเอียดของโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง 
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิบ เพ่ือนำ 
ข้อมูลชองทรัพย์สินเข้าระบบแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และนำข้อมูลมา 
คำนวณอัตราค่าภาษี

300,000 1. พ้ืนท่ีใบเขต 
เทศบาลๆ
2. ห้องประชุม 
สภาเทศบาลฯ

กองคลัง

11 ประชาสัมพันธ์การจัดเกบภาษี จัดทำบีายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ลๆฯ ให้ผู้มีหน้าท่ีเสืยภาษีภายในเขตเทศบาล 

ทราบ

20,000 พ้ืนท่ีในเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กองคลัง

งานสารสนเทศ
12 จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน 

ชองเทศบาลตำบลโนนสูง
จัดทำวารสาร จดหมายข่าว บีายประขาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ ฯลฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง  ๆ และเผยแพร่กิจกรรมผลงานชองเทศบาล 
ให้ประชาชนใด้รับทราบ

250,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.1 แผนงานบริหารงาบท่ัวไป (ต่อ)

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

ติดต้ังระบบเสืยงตามสายผ่านเคร่ืองขยายเสียง 
ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาลโนนสูง เพ่ือใช้ 
ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆประกาศ 
หรีอถ่ายอดเสียง กิจกรรมสำคัญให้ประซาขนท้ัง 
13 ขุมซนได้รับทราบ

10,000 พ้ืนท่ีในเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ

14 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใข้ในการปฏิบัติงาน มีข้อมูล 
เอกสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 ใว้ให้บริการประขาขนและผู้สนใจ 

สำหรับการสีกษาและด้นหาข้อมูล เข่น ระเบียบ  ๆ
กฎหมายต่าง  ๆ ฯลๆ  มีควาทันสมัย มี 

ประสิทธิภาพ

38,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
ยุทธศาสตร์ๆ

รวม 14 โครงการ 2,112,000

๐



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.2 แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งจองชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ-ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการเทศบาลพบประชาซน เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่าง  ๆ

ของเทศบาลให้ประชาซนได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
และรับทราบแนวคด รับทราบปีญหา ของ 
ประซาซนในชุมชน เพ่ือนำมาพัฒนาท้องถ่ิน 
และประขาชนได้รับบริการด้านต่าง  ๆของ 
เทศบาล

20,000 13 ชุมชน กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการประชุมคณะกรรมการ 
ชุมชน

จัดการรึเกอบรมให้ความรู้ และการวางแผนงานใน 
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน 
เป็นประจำทุกเดือนให้กับคณะกรรมการชุมชน ท่ัง 
13 ชุมชน

70,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการ'ฝึกอบรมคณะกรรมการ 
ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการชุมชน และสืกษา 
ดูงาน

จัดรึเกอบรมให้ความรู้และทัศนดืกษาดูงาน 
ให้กับคณะกรรมการชุมซบ และท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการชุมชน

100,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 3 โครงการ 190,000



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึก1ษา 
2.1 แผนงาน ะ การสีกษา

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ตำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฌ.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
1 ส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนน 
สูง

จ้างเหมาบุคลากรในการสอนปฐมวัยชอง ศพด.
รร.เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 1 
คน เป็นเงิน 108,000 บาท/ศพด.รร.เทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 3 คน เป็นเงิน 324,000 
บาท/ศพด.รร.เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 

จำนวน 2 คน เป็นเงิน 216,000 บาท

648,000 ศพด.รร.ท.! 
ศพด.รร.ท.2 
ศพต.รร.ท.3

กอง
การศึกษา

2 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน แช่งขันระดับกลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ 
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

10,000 โรงเรียนใบ 
สังกัดทต.โนนสูง

กอง
การศึกษา

3 แข่งขันทักษะทางวิชาการจัด 
นิทรรศการแสดงผลงานทางการ 
ศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ

แสดงผลงานและเผยแพร่ต่อสาธารณซน 200,000 สถานท่ีจัด 
กิจกรรม

กอง
การศึกษา

4 นิเทศและตรวจเย่ียมสถานศึกษา โรงเรียนละ 6 คร้ัง/จ 5,000 โรงเรียนใน 
สังกัดทด.โนนสูง

กอง
การศึกษา

5 ประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพปีละ 1 คร้ัง 5,000 โรงเรียนใน 
สังกัดทต.โนนสูง

กอง
การศึกษา

6 เผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา แสดงผลงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 5,000 สถานท่ีจัด 
กิจกรรม

กอง
การศึกษา

(V)



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงาน ะ การศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาบ
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (ต่อ)
7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมเซิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทาง 

การศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถ 
ด้านกระบวนการจัดการท่ีดีและการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

300,000 โรงเรียบใน 
สังกัด ทต. 

โนนสูง

กอง
การศึกษา

8 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา 
การสืกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

จัดอบรมสัมมนาเซิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เก่ียวข้อง 

ทางการศึกษา เก่ียวกับการประมวลผลการจัดทำ 
แผนพัฒนาการศึกษาใบภาพรวมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตาม 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561

30,000 โรงเรียนใน 
สังกัด ทต. 

โนนสูง

กอง
การศึกษา

9 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรใน 
สถานศึกษา

จัดอบรมสัมมนาเซิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เก่ียวกับการ 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใบสถานศึกษา เพ่ือ 
เสรีมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ 
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวนโยบายของ 
รัฐ

30,000 โรงเรียนใน 
สังกัด ทต. 

โนนสูง

กอง
การศึกษา •4---

00



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำนการสืกษา
2.1 แผนงาน ะ การสืก'ษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ตำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมท่ีกษา
โครงการสนับสบุบค่าใช้จ่ายการบรหีารสถานท่ีกษา

1 ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 
1,2,3

จัดหาและบรีการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก 
นักเรียนอนุบาล-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง โดยได้รับจัดสรร อัตราม้ือละ 21 
บาท/คน จำนวน 200 วัน

3,030,720 โรงเรียน 
เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การท่ีกษา

2 ค่าอินเตอร์เนตโรงเรียนเทศบาล 1,
2,3

ค่าบรีการอินเตอร์เนัต สำหรับนักเรียน และ 
บุคลากรทางการท่ีกบา

80,400 โรงเรียบ 
เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การท่ีกษา

3 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียบ 
ยากจบ โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3

ปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับ 
ประถมท่ีกษา จำนวน 145 คน

159,500 โรงเรียน 
เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การท่ีกษา

4 ค่าพัการเรียบการสอน (ราย 
หัว) โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3

ค่าจัดการเรียนการสอบ (รายหัว) ระดับก่อนวัย 
เรียบ ระดับประถมท่ีกษา และระดับมัธยมท่ีกษา

1,323,300 โรงเรียบในสังกัด 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
การท่ีกษา

5 ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 
1,2,3

จัดข้ึอหนังสือเรียนตามหลักสูตรของอบุบาล 1 - 
ป.6 โรงเรียบในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 

(โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3)

385,740 โรงเรียน 
เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การท่ีกษา

6 ค่าอุปกรณ์การเรียบ โรงเรียน 
เทศบาล 1, 2, 3

จัดข้ึออุปกรณ์การเรียนตามหลักสูตรของอบุบาล 
1 - ป.6 โรงเรียบในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 

(โรงเรียบเทศบาล 1, 2, 3)

236,100 โรงเรียน 
เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การท่ีกษา

7 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล 1, 2, 3

จัดข้ึอเคร่ืองแบบนักเรียนข้ันอ.1 - ป.6 โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง (โรงเรียนเทศบาล 
1, 2, 3)

245,500 โรงเรียน 
เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การท่ีกษา

4*



ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิกษา
2.1 แผนงาน ะ การสีกษา

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ๓.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุบค่าใช้จ่ายการบริหารสถานสืกษา (ต่อ)
8 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3
นักเรียนมีพัฒนาการการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
สมรรถนะตามศักยภาพสูงข้ึน ร้อยละ 80 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

334,440 โรงเรียน 
เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การศึกษา

9 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเทศบาล 1, 2, 3

จัดหาและบริการอาหารกลางวันให้แก่เด็กก่อนวัย 
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1, 2, 3 โดย 
ได้รับจัดสรร อัตราม้ือละ 21 บาท/คน จำนวน 
245 วัน

379,200 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก

เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การศึกษา

10 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1, 2, 3

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับก่อนวัย 
เรียน

125,290 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด 

ทต.โนนสูง

กอง
การสิกษา

11 ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1, 2, 3

จัดข้ึอหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1, 
2 ,3

14,740 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก

เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การศึกษา

12 ค่าอุปกรณ์การเรียบ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 1, 2, 3

จัดข้ึออุปกรณ์การเรียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1, 2, 3

14,740 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก

เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การศึกษา

13 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 1, 2, 3

จัดข้ึอเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1, 2, 3

22,110 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก

เทศบาล 1, 2, 3

กอง
การศึกษา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านการสืกบา
2.1 แผนงาน ะ การสืกษา

0เท โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ดำเนินการ รบผดชอบหลก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
14 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1, 2, 3
นักเรียนมีพัฒนาการการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
สมรรถนะตามสักยภาพสูงข้ึน ร้อยละ 80 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

22,110 ศูนยพัฒนา กอง

เทศบาล 1, 2, 3

15 พัฒนาส์อการเรียนการสอน'โดย 
การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนน 
สู'3

ผลิต?(อการสอน นวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วม 
ของครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

15,000 โรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
การคิกบา

16 พัฒนาการเรียนรู้ส ูป่ระชาคม นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 30,000 โรงเรียนใน กอง
อาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3 ส์งกััดเทศบาล 

ตำบลโนนสูง
การศึกษา

17 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3

มุมอาเซียนคิกบาในห้องเรียน 15,000 โรงเรียบใน 
สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
**การศกบา

18 ศึกษาแหล่งเรียบรูท้างการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนน
สู'5

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 30,000 โรงเรียนใน กอง
การศึกษาสังกัดเทศบาล 

ตำบลโนนสูง
19 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนน
สู'3

เชิงปริมาณ จัดปีละ 1 คร้ัง เชิง 
คุณภาพ ทักบะการทำงาบและทักษะต่าง ๆ

120,000 โรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
การศึกษา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงาน ะ การศึกษา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ท ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
20 ส่งเสริมกิจกรรมทางวิขาการ 

โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 และศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3

เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง

210,000 โรงเรียนและ 
ศพด. ในสังกัด 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
การศึกษา

21 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนน 
สูง

เด็กนักเรียบโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง

24,000 โรงเรียนและ 
ศพด. ในสังกัด 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

กอง
การศึกษา

22 เย่ียมบ้านนักเรียน โรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใบสังกัด 
เทศนาลตำบลโนนสูง

เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง

24,000 โรงเรียนและ 
ศพด. ในสังกัด
เทศบาลตำบล 

ริ’

กอง
การศึกษา

23 วัดผลประเมินผลโรงเรียบและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง

45,000 โรงเรียนและ 
ศพต. ใบสังกัด 
เทศบาลตำบล

กอง
การศึกษา

24 ส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 30,000 โรงเรียนใน กอง
โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3 สังกัดเทศบาล 

ตำบลโนนสูง
การศึกษา

25 จัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะ 
ทางวิขาการ โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 
3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1, 2, 3

เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง

75,000 โรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
การศึกษา

1—*-ง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิกษา
2.1 แผนงาน ะ การสิกษา

ท โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใข้จ่ายการบริหารสถานสิกษา (ต่อ)
26 กิจกรรมเข้าค่ายวิ'ซาการ 8 กลุ่ม 

สาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

20,000 รร.เทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

27 ค่ายา'ซาการ โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

20,000 รร.เทศบาล 1 กอง
(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)
การศึกษา

28 ส่งเสรีมการเรียนรู้สํโลกกว้าง 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 5,000 รร.เทศบาล 1 กอง
การศึกษา(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)
29 ส่งเสรีมทักษะพัฒนาการนักเรียน 

ปฐมใยท้ัง 4 ด้าน โรงเรียบเทศบาล 
1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

5,000 รร.เทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

30 พัฒนาทักยภาพด้านสิลปะดนตรี 
และนาฏศึลป๋ สำหรับนักเรียน 
ปฐมวัย รร.ท.1

นักเรียนข้ันประถมสิกษาปีท่ี 1- 6 โรงเรียน 10,000 รร.เทศบาล 1 กอง
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)
การศึกษา

31 ส่งเสรีมนิสัยรักการอ่านและ 
ห้องสมุดมีชีวิต รร.ท.!

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

10,000 รร.เทศบาล 1 กอง
การศึกษา(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)

00



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงาน ะ การศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใบ้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
32 ปรับปรุงห้องปฎิบ้ติการทางภาษา 

เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากลอาเจียน 
(/\80 รร.ท.1

ห้องปฏิบ้ติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐ 
ราษฎร์สงเคราะห์)

200,000 รร.เทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

33 บ้านวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน 
เทศบาล 1

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 10,000 รร.เทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

34 ค่ายทักษะพัฒนาชีวิตโรงเรียบ 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 10,000 โรงเรียบเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

จใว*โ..')ไ

กอง
การศึกษา

35 เพ่ิมทักยภาพเรียนรู้สู่อาชีพท่ีย่ังยีน 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 50,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

36 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

เจีงคุณภาพ จัดปีละ 1 คร้ัง เชีงปริมาณ
นักเรียนเลือกการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
ตามถนัด

5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

37 ส่งเสริมวินัยและการปกครอง 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

38 จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิกษา
2.1 แผนงาน ะ การสิก'ษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
39 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาด็เด่น 

โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 5,000 โรงเรียบ 

เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

40 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 10,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

41 ปรับปรุงห้องเรียนพลังงานทดแทน ปรับปรุงห้องเรียบพลังงานทดแทน โรงเรียบ 30,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 

บำรุง)
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

42 ค่ายวิจาการ โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 10,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

43 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
การศึกษา โรงเรียบเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

จัดหา/ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริหารงาน 
การสิกษา

20,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

44 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการ 
สอนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการสิกษา รร.ท.2

จัดหาส่ือการเรียนการสอน วัสดุการสิกษา 
สอดคล้องกับหลักสูตร

10,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

45 พัฒนาศักยภาพผู้เรียบ โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

นักเรียนร้อยละ 80 มีการอ่าน คิด วิเคราะห์ เกิด 
ความรู้อย่างย่ังยืน

10,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การศึกษา

IV)0



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิก'ษา
2.1 แผนงาน ะ การสิกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ตำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิคชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานสิกษา (ต่อ)
46 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม 

รร.ท.2
จัดข้ึอ/จ้าง วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือพัฒนา 
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

30,000 โรงเรียบเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

กอง
การคีกษา

47 ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลักคน 
ไทย 12 ประการ โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

นักเรียนร้อย 80 เป็นผู้มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การคีกษา

48 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์

- นักเรียนจำนวน 160 คน
- นักเรียนมีทักษะในการทำงานและแก้ปีญหาไต้

5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ

กอง
การคีกษา

พัฒนา) อย่างเป็นระบบ ราษฎร์พัฒนา)
49 อบรมส้มนาผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียบเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง จำบวบ 1 
วับ และจัดทำเอกสารคู่มือนักเรียนจำนวน 180 
เล่ม

5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การคีกษา *—ค

50 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

- นักเรียบจำนวน 100 คน
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความรู้ 

ความสามารถเต็มพักยภาพ

10,000 โรงเรียบ 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การคีกษา ศ—^

51 ค่ายริขาการ โรงเรียบเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ร้อยละ 
75 และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การคีกษา * ศ-

52 ส่งเสริมครูต้นแบบโรงเรียนเทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

ผู้บรีหาร ครู และบุคลากรทางการคีกษา พัฒนา 
งานในหน้าท่ีไต้ตรงมาตรฐานตำแหน่งและเป็น 
ครูมืออาชีพ

3,000 โรงเรียบ 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การคีกษา

โ0



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงาน ะ การศึกษา

ที่ โลรงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิด'!)อบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
53 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

โรงเรียนมีแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบ้ตการประจำปีงบประมาณ

3,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การศึกษา

54 ส่งเสริมทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา 
การศึกษา

3,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การศึกษา

55 ปีจฉิมนิเทศนักเรียนสำเร็จ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 5,000 โรงเรียน กอง
การสิกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

การศึกษา

56 พัฒนาพักยภาพด้านศิลปะดนตรี 
และนาฏศึลป๋ โรงเรียนเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

นักเรียนนำความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศึลป๋ 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

10,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การศึกษา 4 —

57 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
บุคคลากรศูนย์พัฒนาเดีกเล็ก 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 5,000 ศพด. เทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์ 

บำรุง)

กอง
การศึกษา

58 ทักษะชีวิตหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดและ 
พัฒนาการครบ 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย

5,000 ศพต. เทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์ 

บำรุง)

กอง
การศึกษา

59 ซ้อมอพยพการหนั1ฟ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

5,000 ศพด. เทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์ 

บำรุง)

กอง
การศึกษา

1̂0



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิกษา
2.1 แผนงาน ะ การสิกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดซองกิจกรรมท่ีเกิดช้ืนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
60 โครงการ 5ส. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศ'บาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
จัดกิจกรรม รส. ตลอดปีการศึกษา 5,000 ศพด. เทศบาล 

2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง)

กอง
การศึกษา *1-----

61 เข้าค่ายวิซาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศ‘บาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

5,000 ศพด. เทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์ 

พัฒนา)

กอง
การศึกษา -2

62 อบรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการศูนย์ฯ เพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

5,000 ศพด. เทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์ 

พัฒนา)

กอง
การศึกษา

63 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

5,000 ศพด. เทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์ 

พัฒนา)

กอง
การศึกษา

64 จัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

โรงเรียนได้นำผลงานมาแสดงเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชน

10,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การศึกษา

65 ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 
สารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

จัดหา/จัดช้ือพัสดุ 30,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา 4 -----

66 พัฒนาระบบสารสนเทศของ 
สถานสิกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

ปรับปรุง ซ่อมแชม และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ซองสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

10,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

['ว



ยุฑธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิกษา
2.1 แผนงาน ะ การสิกษา

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าไข้จ่ายการบริหารสถานสีกษา (ต่อ)
67 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและ 

เทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

นักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ี 
หลากหลายและทับสมัย

10,000 โรงเรียบ 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

68 พัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 150,000 โรงเรียน 
เทศบาล 1 (รัฐ 

ราษฎร์ 
สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

69 ส่งเสรีมทักษะด้านเทคโนโลยี 
อินเตอร์เนีต สำหรับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

อบรมและจ้างเหมาบริการวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ 
เทคโนโลยี อินเตอร์เนตสำหรับนักเรียบ

20,000 โรงเรียบ 
เทศบาล 1 (รัฐ 

ราษฎร์ 
สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

70 ห้องเรียบคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็ก 
ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

จัดทำห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย 200,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

71 ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียบเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อม 
ทันสมัย ระบบไฟฟ้าเทคโนโลยีและบรรยากาศท่ี 
เอ้ืออำนวยในการจัดการเรียนการสอน

100,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

72 เสริมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับ 
นักเรียบ โรงเรียบเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

จ้างเหมาบริการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 
โรงเรียบเทศบาล 2

50,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

4^



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงาน ะ การศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ืนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
73 อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ในชีใตประจำวัน โรงเรียบเทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

นักเรียนข้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 โรงเรียบ 
เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

30,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การศึกษา

74 ส่งเสริมการเรียนรู้สูโลกกว้าง 
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒบา)

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การศึกษา

75 ส่งเสริมอาชิพตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเชียง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการ 
สอน

30,000 โรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
การศึกษา

76 ป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด 
ในส{กนศึกษา ครู (ครู อ./ป&.0  
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒบา)

จัดอบรมให้ความรู้และการป้องกันป้ญหายาเสพ 
ติดในโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา)

กอง
การศึกษา

77 เพ่ิมศักยภาพด้านการเรียนรู้สู่อาชีพ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

นักเรียนทำกิจกรรมป็กอาชีพท่ีน่าสนใจ 5,000 รร.เทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

78 ส่งเสริมกักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
งานอาชีพทำขนมและอาหารใทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

นักเรียนใด้เรียนตามหลักสูตรมีองค์ความรู้งาน 
อาชีพทำขนมและอาหารใทย

5,000 รร.เทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

IVนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงาน ะ การศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี๓ดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ตำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
79 เพ่ิมสักยภาพด้านการเรียนสู่อาชีพ 

ท่ีย่ังยืน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในอาชีพตามระดับ 5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การดีกษาความรู้ความสามารถของผู้เรียน

80 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
(งานพยาบาล) โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพเบ้ืองด้นแก่นักเรียนให้ 
พร้อมเป็นท่ีให้บริการอย่างสมรุ)รณ์

5,000 รร.เทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)

กอง
การดีกษา

81 นักเรียนสุขภาพดี โรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศขาลตำบลโนนสูง

นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพตามระยะท่ี 
กำหนด และได้รับการดูแลสุขภาพ

24,000 โรงเรียนและ 
ศพด. ในสังกัด 

ทต.โนนสูง

กอง
การดีกษา

82 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

เด็กนักเรียนใบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

5,000 ศพด. เทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์ 

บำรุง)

กอง
การดีกษา

83 อบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
ตรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปีละ 1 คร้ัง 30,000 โรงเรียบและ 
ศพด. ในสังกัด 

ทด.โนนสูง

กอง
การดีกษา

84 ส่งเสริมพัฒนาดีลปวัฒนธรรมเพ่ือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 5,000 รร.เทศบาล 1 กอง
เอกลักษณ์ไทย โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

(รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

การดีกษา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสิกษา
2.1 แผนงาน ะ การสิก'ษา

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
85 จัดกิจกรรมสำคัญทาง 

พระพุทธศาสนาโรงเรียนและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

นักเรียนเช้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ 
ต่าง ๆ

10,000 โรงเรียนและ 
ศพด. เทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์ 

บำรุง)

กอง
การสิกษา

86 จัดกิจกรรมสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาโรงเรียนและ ศพด.
เทศนาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

นักเรียนเช้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ 
ต่าง ๆ

10,000 โรงเรียบและ 
ศพด. เทศบาล 
3 (รัฐราษฎร์ 

พัฒนา)

กอง
การศึกษา

87 แข่งขันกีฬาล็ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

จัดงานประเพณีท้องถ่ินประจำปีมีการแข่งขัน 
กีฬาหลายประเภท

75,000 โรงเรียนและ 
ศพต. ในสังกัด 

ทต.โนนสูง

กอง
การศึกษา

88 ทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนในสังกัด 
เทศนาลตำบลโนนสูง

บุคลากร นักเรียนให้ความร่วมมือในการแก้ไข 
ป็ญหายาเสพติด

15,000 โรงเรียนใน 
สังกัด ทต. 

โนนสูง

กอง
การศึกษา

89 ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
กิหาเปตองโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐ 
ราษฎร์สงเคราะห์)

นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรมีองค์ความรู้และ 
ทักษะใบกีฬาเปตอง

20,000 โรงเรียนเทศบาล 
1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

กอง
การศึกษา

90 ลาบกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและสนับสบุนการ 
เล่นกีฬา ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

15,000 โรงเรียบ 
เทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)

กอง
การศึกษา

IV■ 'ง



ยุหธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสีกษา
2.1 แผนงาน ะ การสีกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิอกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ตำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ๓.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมสีกษา (ต่อ)
91 รักษ์ส่ํงแวดล้อมโรงเรียนในสังกัด 

เทศ'บาลตำบลโนนสูง
นักเรียนเห็นคุณค่าของการรักษาส่ิงแวดล้อม 15,000 โรงเรียนใน 

สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
การศึกษา

92 ธนาคารขยะ โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง

จัดต้ังธนาคารขยะสำหรับโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง

15,000 โรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

กอง
การศึกษา

งานระดับมัธยมสีกษา
โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานสีกษา

93 ค่าป้จจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียบ 
ยากจน

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 
ระดับมัธยมสีกษา

112,200 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

94 ค่าจัคการเรียนการสอบ (รายหัว) นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 
ระดับมัธยมสีกษา

254,100 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

95 ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง)

จัดข้ึอหนังสือเรียนตามหลักสูตรของ ม.1 - ม.ร 64,590 โรงเรียบเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

96 ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดข้ึออุปกรณ์การเรียนตามหลักสูตรของ ม.1 - 
ม.ร

30,500 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

97 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน ม.1 - ม.ร 32,670 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

98 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เร่]งปริมาณ นักเรียนมีพัฒนาการการอ่านคิด 
วิเคราะห์ สมรรถนะตามดักยภาพสูงข้ึนร้อยละ 80

63,900 โรงเรียบเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

โ'ง 
00



ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านการศึกษา
2.1 แผนงาน ะ การศึกษา

ที ่ โครงการ รายละเฮียลชองกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฌ.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

99 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงปริมาณ จัดปีละ 1 คร้ัง
เชิงคุณภาพ ทักษะการทำงานและทักษะต่าง ๆ

30,000 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

100 วัดผลประเมินผล นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 5,000 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

101 ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ นักเรียบโรงเรียบเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 50,000 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์

กอง
การศึกษา

102 ส่งเสริมครูภูมิปีญญาท้องถ่ิน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 5,000 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์ 

บำรุง)

กอง
การศึกษา

103 เย่ียมบ้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 5,000 โรงเรียนเทศบาล 
2 (รัฐราษฎร์ 

บำรุง)

กอง
การศึกษา

งาน? กษาไม่กำหนดระดับ
104 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและ 

เยาวชน
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนทเศบาลตำบลโนนสูง 5,000 สถานท่ีจัด 

กิจกรรม
กอง
การศึกษา

105 จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

นักเรียนในสังกัดโรงเรียนทเศบาลตำบลโนนสูง 5,000 สถานท่ีจัด 
กิจกรรม

กอง
การศึกษา

106 จัดงานลูกเสือท้องถ่ินไทยเทิดไท้ 
องค์ราชันย์

นักเรียนในสังกัดโรงเรียนทเศบาลตำบลโนนสูง 20,000 สถานท่ีจัด 
กิจกรรม

กอง
การศึกษา

107 เน่ืองในวับเยาวชนแห่งชาติ นักเรียบในสังกัดโรงเรียบทเศบาลตำบลโนนสูง 50,000 สถานท่ีจัด 
กิจกรรม

กอง
การศึกษา

รวม 107 โครงการ 10,435,850
V๐



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการลานต่อตามแนวหางพระราชดำร ิ
แผนงาน ะ สร้างความเข้มแชีงชอง1ชุมชน^

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1 อบุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 

เน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราซสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือสนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และดำเนินการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี และส่งเสริม 
ในการจัดการพันธุพืชท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุดใน 
พ้ืนท่ี

50,000 อ่างเก็บน้ํา 
ชุมชนสวนผัก

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 โครงการ 50,000

๐



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 แผนงาน ะ งบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานงบกลาง
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโนน 

สูง ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป เพ่ือเป็นการบรรเทาความ 
เดือดร้อนด้านค่าครองชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็น 
รายเดือน

13,730,400 13 ทุมขน กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 เบ้ียยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายให้แก่คบพิการในเขตเทศบาลตำบลโนน 
สูง ท่ีมีบัตรประจำตัวคนพิการ เพ่ือเป็นการ 
บรรเทาความเดือนร้อนด้านค่าครองชีพสำหรับ 
คนพิการ และครอบครัว เป็นรายเดือน

2,911,200 13 ชุมซน กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสบุนการสงเคราะห้เบ้ียยัง 
ชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ใต้รับรอง 
และทำการวินิจฉัยแล้วมีความเป็นอยู่ยากจน 
หรือถูกทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารก 
ประกอบอาชีพเล้ียงตบเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ท่ีมี 
สิทธิจะได้รับเบ้ียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน 
จนครบท้ิง 12 เดือน

60,000 13 ชุมซน กอง
สาธารณสข 

และ
สิงแวดล้อม

รวม 3 โครงการ 16,701,600



ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.2 แผนงาน ะ บริหารท่ี'วไป

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ีวไป
1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 

อาคารเทศบาล รวมถึงบริเวณ 
โดยรอบอาคารสำนักงานและ 
โดมแดง (ลานอเนกประสงค์)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล 
รวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและโดม 
แดง (ลานอเนกประสงค์)

302,400 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
2 จ้างเหมาบริการงานทำความ 

สะอาดอาคารกองยุทธศาสตร์ฯ 
และงบประมาณ และบริเวณ 
โดยรอบท่ีเป็นส่วนประกอบ 
อาคาร

จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารกอง 
ยุทธศาสตร์ๆและงบประมาณ และบริเวณ 
โดยรอบอาคาร รวมถึงห้องน้ําท่ีใช้ประโยชน์ของ 
อาคาร มีพ้ืนท่ีผิวทำความสะอาดรวมประมาณ 
790 ตารางเมตร

123,240 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

รวม 2 โครงการ 425,640

0 4  1\ว



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.3 แผนงาน ะ การรักษาความสงบภายใบ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานเทศกิจ
1 อบรม'ให้ความรู้และศึกษ'าดูงาน 

ผู้จำหน่ายสินค้า
เพ่ือให้พ่อค้า/แม่ค้า มีความรู้ความเข้าใจในข้อ 
กฎหมายและระเบียบข้อกำหนดหลักเกณฑ์ใน 
การเข้าวางจำหน่ายสินค้า

20,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

งาน{ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 จ้าง;หมาบริการงานทำความ 

สะอาด อาคารสำนักงาน สถานี 
ดับเพลิง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล 
รวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานสถานี 
ดับเพลิง

111,672 อาคาร 
สำนักงาน 

ดับเพลิง ทด. 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2 โครงการ 131,672

4.4 แผนงาบ ะ การสิกษา

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาบ
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสิกษา
1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 

และดูแลรักษาภูมิท ัศน ์ บริเวณ 
สวนสาธารณะสวนโนนบา 
(โรงธม)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลรักษา 
ภูมิท ัศน ์ บริเวณสวนสาธารณะสวน โนนนา 
(โรงธม) พ้ืนท่ี 10 ไร่ 0 งาน 13 ตารางวา จำนวน 
2 คบ

237,250 สวนสาธารณะ 
สวนโนนนา 

(โรงยิม)

กอง
การศึกษา

รวม 1 โครงการ 237,250



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.5 แผนงาน ะ เศหะชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานสวนสาธาร๓ะ
โครงการจ้างเหมาบริการทำความ 
สะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
บริเวณสวนลาธารณะเฉลิมพระ 
๓ยรติ 72 พรรษามหาราชินี 
(สวบสาธารณะชุมขนบัว 2)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษา 
ภูมิทัศน์ บริเวณสวบสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมขนบัว 2)

108,298 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองข่าง

2 โครงการจ้างเหมาบริการทำความ 
สะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
บริเวณสวบสาธารณะเฉลิมพระ 
เกียรติ 75 พรรษา (โนนนา)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษา 
ภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
75 พรรษา (โนนนา)

216,596 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองข่าง

3 โครงการจ้างเหมาบริการทำความ 
สะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษา 
ภูมิทัศน์ บริเวณสวบสาธารณะหนองกลด

216,596 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

งานกำจัตขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
4 โครงการจ้างเหมาบริการ 

พนักงานประจำรถ๓บขยะมูล 
ฝอย

จ้างเหมาพนักงานจัดเกีบขยะมูลฝอย ตามอาคาร 
บ้านเริอน และท่ีรับรองขยะมูลฝอย ถนน และท่ี 
สาธารณะต่าง  ๆสถานท่ีราฃการ หน่วยงาบต่าง  ๆ
วัดและรวบรวมขยะมูลฝอยไปท่ีท้ิงขยะของเทศบาล

1,400,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการโนนสูงเมืองสะอาด 
ชุมขนน่าอยู่

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดูแลรักษา และ 
ทำความสะอาด กวาดถนนสายหลัก สายรอง 
ตรอก ขอย รวมถึงตัดหญ้าบนฟุตบาท

3,000,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 5 โครงการ 4,941,490



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.6 แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดชองกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการจ้างนักเรียน/นักสืกษา 

ทำงาน
จ้างนักเรียน นักสืกษา ทำงานในช่วงปิดเทอม 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการป้องกันและแก้ป้ญหา 
ยาเสพติด

ป้องกันและแก้ไชปิญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 
13 ชุมชน เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 

เช้าถึงพิษภัยยาเสพติด เพ่ือบำบัด/ฝิอาชีพให้ผู้ท่ี 
ติดยาเสพติด

65,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรีให้มีศักยภาพ 
ของตนเอง ในการพัฒนาด้านต่าง  ๆ และรู้ถึง 
บทบาท สิทธิหน้าท่ีของตนเองนำไปสู่การเป็น 
ผู้นำท่ีดีของสตรีในป้จจุบัน

25,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

4 โครงการรณรงค์ป้องกันการ 
แพร่ระบาดชองยาเสพติด

ป้องกันและแก้ไฃป้ญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 
13 ชุมชน

30,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

ฟ้'.'เ®‘เ1
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

อาชีพ เยาวชน ประชาชน และ 
ผู้สูงอายุ

จัดป็กอบรมอาชีพต่าง  ๆ ท่ีสามารถสร้างรายได้ 
ลดการว่างงานให้กับเยาวชน ประชาชน และ 
ผู้สูงอายุท้ัง 13 ชุมชน

80,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 5 โครงการ 250,000

0 0นา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.7 แผนงาน ะ สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานสวัสติการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1 โครงการธรรมะร้อยดวงใจ 

ผู้พิการ, ผู้สูงวัย เข้าพิงธรรมะ
1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
โดยการปฏิบัติธรรมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
จากกิจกรรมตามโครงการท่ีจัดข้ึน
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้น้อมนำหลักคำ 
สอนของพุทธศาสนามาใข้ในขีวิตประจำวัน
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงาน 
ให้กับชุมรมผู้สูงอายุและศูนย์บริการคนพิการ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

100,000 สถานปฏิบัติ 
ธรรมฯ

กอง
สวัสดิการ 

ลังคม

2 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ในขุมขน

สร้างโอกาสให้ขุมขนได้เรียนรู้การประสานความ 
ร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะ 
ขุเรณาการจากทุกภาคส่วนในลังคมท่ีจะนำไปสู่ความ 
เข้มแข็งของชุมขนในการฟ้องกับและแก้ไขนิญหา 
ลังคมอย่างย่ังยืน

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ 

ลังคม

รวม 2 โครงการ 150,000



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
5.1 แผนงาน ะ สาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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? นย'บริการสาธารณสุข
1 โครงการพระราซดำริด้าน 

สาธารณสุข
โครงการตามความเหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์ 
ซองประขาขนและราขการเป็นสำคัญ ใบพ่ืนท่ี 
ชุมชนท้ัง 13 ชุมชนในตำบลโนนสูง งบประมาณ 
ชุมชนละ 20,000 บาท

260,000 ชุมชนท้ัง 13 
ชุมชนในเขต 
ตำบลโนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการส่งเสริมการออกกำลัง 
กายเพ่ือสุขภาพ

จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย 86,400 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขา

3 โครงการค่ายทักษะต่อด้าน 
ยาเสพติด

อบรมให้ความรู้เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลโนน 
สูงให้ทราบถึงอันตรายของยาเสพติดและเตรียม 
ป้องกันยาเสพติด

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการส่งเสริมการออกกำลัง 
กายเพ่ือสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย 43,200 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการฟ้องกันโรคเอดส์และ 
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

จัดแกอบรมให้นักเรียบและเยาวชน 50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขา

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก

อบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่ 
แกนนำด้านสุขภาพและประชาซนท่ัวไปในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

100,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงาน ะ สาธารณสุข
*1V! โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ตำเป็นการ รบผัดขอบหลก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานคุนย์บริการสาธารณสุข (ต่อ)

7 โครงการป้องกับและควบคุมโรค อบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกให้แก่ 
แกนนำด้านสุขภาพและประซาขนท่ัวไปใบเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

50,000 เทศบาลตำบล กอง
ไข้หวัดนก โนนสูง สาธารณสุขา

8 โครงการเฝืาระวังคุณภาพน้ําด่ืม 
ในโรงเรียนและน้ําประปาด่ืมได้ 
ภายในเขตพ้ืนท่ี

อบรมส่งเสรีมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียน 
ใบการเฝืาระวังคุณภาพน้ําด่ืมในโรงเรียบ และ 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมในโรงเรียน และ 
บ้ําประปาด่ืมได้ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

20,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการเฝืาระวังและป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า

อบรมเฝืาระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ 
แกนนำด้านสุขภาพและประชาขนท่ัวไปใบเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

80,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนัก 
จัดการสุขภาพ'ชุมขบ

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักจัดการ 
สุขภาพชุมขนในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหา 
สุขภาพรวมถึงท่ีนฟูสุขภาพในชุมขบและศึกษาดู 
งานแลกเปลยนแประสบการณ์ใบการทำงาน

100,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการส่งเสรีมคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ไห้แก่ผู้สูงอายุใบการดูแล 
สุขภาพตนเองท่ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิต 
วิญญาณ และศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
การดำรงชีวิตเท่ีอสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ 
ผู้สูงอายุในท่ันปลายชีวิต

100,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

นุ!* ๐ว



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงาน ะ สาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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? นยบริการสาธารณสุข (ต่อ)
12 โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีชีวี 

มีสุข ด้วยการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือกและ 
การแพทย์แบบผสมผสาน

จ้างเหมาบรีการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์บริการ 
สาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสูง และส่งเสริม 

พัฒนาการให้แก่ประขาขบท่ัวไปด้านการแพทย์แผน 
ไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แบบ 
ผสมผสาน

150,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสขๆ

13 เงินอุดหนุบโครงการสำหรับ 
ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คบปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สำรวจข้อมูลจำนวน 
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ และการดำเนินการ 
ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า

51,120 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

14 เงินอุดหนุนโครงการสำหรับ 
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึน 
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า

ดำเนินการจัดสวัสดีภาพสัตว์ สำรวจข้อมูลจำนวน 
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ และการดำเนินการ 
ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คบปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า

5,112 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการสุขภาพในโรงเรียบ อบรมให้ความรู้ส่งเสรีมสุขภาพและตรวจคัด 
กรองสุขภาพเบ้ืองต้นแก่เด็กนักเรียบในสังกัด

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการให้ความร้ป๋องกันและ
1 " ร ขวยเหลอเดกจมนา

อบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียบ 
ในด้านการป้องกันตนเองและช่วยเหลือคนจมน้ํา

90,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงาน ะ สาธารณสุข
*1ท โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 

ตำเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดซอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งาบคูนย'บริการสาธารณสุข (ต่อ)
17 โครงการอบรมกลุ่มเท่ียง อบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แกนนำ 

สุขภาพและประขาซนกลุ่มเท่ียง เพ่ือฟ้าระวัง 
สุขภาพของตนเองและครอบครัว

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการจิต 
อาสาในชุมขบ

อบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประขาชนและ 
เยาวขนในด้านความรับผิดขอบต่อตบเองและสังคม 
ในการเสียสละร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมท่ี 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

15,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 18 โครงการ 1,350,832

4ะ*
0



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมา๓
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
6.1 แผนงาน ะ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
*2ท โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานกีฬาและนันทนาการ
1 แข่งขันกีฬากลุ่ม'ชุมชนสัมพันธ์ จัดแข่งขันกีฬาใบเขตเทศบาลท้ัง 13 ชุมชน 150,000 เทศบาลตำบล 

โนนสูง
กองการค์กษา

2 แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีละ 1 
คร้ัง

40,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการสืกษา

3 แข่งขับกีฬานักเรียนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง 
ประเทศไทยรอบคัดเลือก 
ระคับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และชิงชนะเลิศระดับประเทศ

เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนน 
ชีง

100,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการอีกบา

4 แข่งขันกีฬาเยาวชนและ 
ประชาชน

จัดงาบประเพณีท้องถ่ินประจำทุกปี มีการ 
แข่งขับกีฬาหลากหลายประเภท เข่น ฟุตซอล 
เซปีกตะกร้อ เปตอง เปีนต้น

360,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการ?เกษา



ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ๓.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
5 กิจกรรมรณรงค์หยุดเหล้า 

เข้าพรรษา
เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้เด็กเยาวชน ประซาขนได้ 
หยุดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

5,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีวัน 
ลอยกระทง

ชุมชนท้ัง 13 ชุมชน 250,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณี 
สงกรานต์

ชุมชนท้ัง 13 ชุมชน 200,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ ชุมชนท้ัง 13 ชุมชน 30,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการศึกษา

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็ก  ๆในเขตเทศบาล 100,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการศึกษา

10 โครงการจัดงานแห่เทียน 
เข้าพรรษา

ชุมชนท้ัง 13 ชุมชน 250,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองการศึกษา

รวม 10 โครงการ 1,485,000

6.2 แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที ่ โครงการ รายละเอียดชองกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง 
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้ 
ทราบถึงแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลตำบลโนน 
สูง

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 โครงการ 50,000
[V)



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใบชีวิตและทรัพย์สิน 
7.1 แผนงาบ ะ การรักษาความสงบภายใน

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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! องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ช่วยเหลือประ,ซาซนตามอำนาจ 

หน้าท่ีด้านสาธารณภัย
ช่วยเหลือประซาซนท่ี!,ด้รับความเดือดร้อนใน 
ด้านสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ท้ัง 
13 ชุมซน

100,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

2 ป็องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ 
สงกรานต์

ต้ังจุดตรวจบรืการประซาชนร่วมกับ สภ. โนนสูง 100,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

3 ปีกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) หรือ 
อบรมทบทวน

ปีกอบรมให้ความรู้แก่ อป.พร. ในด้านการ 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

100,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

4 เพ่ิมประลืทธิภาพการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย

ปีกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงาบจ้างงาบป้องกัน  ๆ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ สาธารณภัย 
รูปแบบต่าง  ๆสามารถช่วยเหลือประซาซนได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม

50,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

4̂00



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7.1 แผนงาน ะ การรักษาความศงบภายใน
ฟ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ท ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งาน1องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)
5 รณรงค์ฃับฃ่ีปลอดภัยใส่ใจกฎ 

จราจร
ติกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และ 
ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร แก่ประขาซน 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับ สภ.โนนสูง

30,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล -

6 สาธิตให้ความรู้ด้านการฟ้องกับ 
และระงับอัคคีภัยใน 
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล

อบรมให้ความรู้ ทักษะ ใบการระงับเหตุอัคคีภัย 
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและเยาวซนใน 
สถานศึกษาท้ัง 6 แห่งในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

20,000 พ้ืนท่ีเซต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

7 ติกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติ

ติกอบรมชุดปฏิบ้ติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ 
เทศบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามแนวทาง/หลักสูตรการปฏิบัติงานชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

150,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

รวม 7 โครงการ 550,000



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ตำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
1 โครงการประขาสัมพันธ์ด้าน 

สาธารณสุขและถ่ิงแวดล้อม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และ 
ส่ิงแวดล้อมให้ประชาขนใด้รับทราบ ท้ัง 13 
ขุมขบ

50,000 เทคบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการปลูกป่ารักษเลกเพ่ือ 
ตัวเรา

รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอบุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และส่ิงแวดล้อม เพ่ืม 
พ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย

อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ แก่ 
ประขาขนท่ัวไปและผู้ท่ีสนใจ

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกใน 
การอบุรักษ์ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

อบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แก่อาสาสมัครพิทักษ์ 
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ประจำหมู่บ้านและ 
ประซาขบในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการอบรมให้ความรู้เนการ 
พัฒนางาบสำหรับคณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์

อบรมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ิน 
รักษ์เลกและผู้บริหาร

21,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สาธารณสุข -* *



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติ
8.1 แผนงาน ะ เคหะและขุมขน^ ^ ^ ^ ^ ^
*1 โครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ท คำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฌ.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งาน! าบัคน้ําเสีย
6 โครงการจ้างเหมาบริการดูแล จ้างเหมาคนงาบรักษาความสะอาด บำรุงสวน 100,000 เทศบาลตำบล กอง

บ่อบำบัดน้ําเสีย ต้นไม้ บันทึกข้อมูลนาเสีย โนนสูง สาธารณสุข
7 โครงการฟ้าระวังตรวจสอบ ฟ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ําลำเชียงไกรและ 

บ่อบำบัดบ้ําเสีย
45,000 เทศบาลตำบล กอง

คุณภาพนำลำเชยงโกรและนำ 
บ่อบำบัดน้ําเสีย

โนนสูง สาธารณสุข

8 โครงการส่งเสริมการจัดการน้ํา อบรมให้ความรู้ส่งเสริมการจัดการบ้ําเสียอย่างง่ายไน 50,000 เทศบาลตำบล กอง
เสียอย่างง่ายในครัวเรือน ครัวเรือนแก่แกนนำขุมขนแกนนำด้านสุขภาพและ 

บ่ระขาขนท่ัวโบ่ในเขตเทคบาลตำบลโนนสูง
โนนสูง สาธารณสุข

รวม 8 โครงการ 416,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ?! 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติ
8.2 แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งชองชุมขน

4  4  4  ^  ^ ? งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ท โครงการ รายละเอยด!!องกจกรรม ทเกดขนจากเครงการ ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการปลูกต้นไม้วันต้นไม้ 

แห่งขาติ
1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และจำนวนต้นไม้ในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง

2. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตระหนักถีงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีชอง 
ชาติ
3. เพ่ือให้ข้าราชการพนักงานและประชาซนมีความ 
รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการปลูกป่าหญ้าแฝกเฉลิม 
พระเกียรติ

-ลดพ้ืนท่ีเท่ียงดินถล่มและป้องกันการซะล้าง 
พังทลายของหน้าดิน
ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และ 
พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน

50,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 8 โครงการ 1 0 0 ,0 0 0



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
9.1 แผนงาน ะ ยุดลาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี 
ตำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการดำเนินการปรับปรุง 

และจัดทำผังเมืองรวม
ข้ันตอนการดำเนินงานต่าง  ๆในการติดตาม 
สถานการณ์รายปีเก่ียวกับการประเมินผังเมืองรวม

20,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

งานก่อฝ็ร้าง
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมท่อระบายน้ํา คสล. 
แยกสาธารณะข้างโกดัง 
รองสันติ (ชุม'ซนดอนแต้ว- 
โนนนา-โนนสมบูรณ์)

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ชนาด 0 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก รวมความยาว 220.00 เมตร 

พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

800,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา ถนน 
สำราญราษฎร์ ชอย ๖ 
ข้างบ้านทำข้าวดัง (ชุมชน 
โนนหมัน)

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมิพ้ืนท่ี 
ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก รวมความยาว 25.00 เมตร 
พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาล 
กำหนด)

140,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

00



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
9.1 แผนงาน ะ ยุตฝ็าหกรรมและการโยธา
5̂ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ดำเนินการ ร้บฝ็คชอบหลก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฌ.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนสำราญราษฎร์ แยก,ชอย 
สาธารณะข้างบ้านนางปล่ัง 
เกใ!(ตรเวทิน (ชุม'ซนโนนสูง)

ก่อสร้างถนน คสล. ชนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

120,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ถนนเลียบสำเชียงไกรล่งข้าย 
แยกสาธารณะข้างบ้านนาย 
ฉลอง แจ่มกลาง (ชุมชนโนน 
หมัน)

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า400.00 
ตารางฌตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

110,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง ถนนหิน 
คลุก ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 
๑๖ แยกสาธารณะข้างบ้าน 

พันโททัด (ชุมชนโนนสูง)

ก่อสร้างถนนหินคลุก ชนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 375.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

350,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้าน 
แสนสุช ซอย 1 (ชุมชน 
แสนสุข)

ก่อสร้างถนนหินคลุก ชนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ มี 
พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า!,250.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

300,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
9.1 แผนงาน ะ ยุตสาหกรรมและการโยธา
ฟ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ห!ระ!]ๆณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ดำเป็นการ 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.
8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 

ถนนรถไฟอุทิศ แยกสาธารณะ 
ข้างบ้านอดีต สท. มนูญ 
(ชุมซนบัว 3)

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก รวมความยาว 145.00 เมตร 

พร้อมส่วนบ่ระกอบ 
(ตามแบบแบ่ลนเทศบาลกำหนด)

650,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 5 ข้าง 
บ้านคุณสุทิน (ชุมซนโนนตาอู่- 
โนนระเวียง)

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ซนาด 0 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก รวมความยาว 100.00 เมตร 

พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

350,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ถนนสำราญราษฎร์ แยก 

สาธารณะข้างบ้านลุงโต 
(ชุมขนโนนหมัน)

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก รวมความยาว 65.00 เมตร 

พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

220,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ถนนหมู่บ้านแสนสุข ซอย 1 

(ชุมชนแสนสุข)

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ซนาด 0 0.40 ฒตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. รวมความยาวสองข้างทาง 

320.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)

1,200,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 
(แยกสาธารณะข้างบ้านนาย 
สุดใจ) ชุมชนโนนตาอู่-โนน 
ระเวียง

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก รวมความยาวสองข้างทาง 100.00 
เมตร พร้อมส่วนประกอบ 

(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

350,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

นุา0



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
9.1 แผนงาน ะ ย ุดสาห กรรม และการโยธา^
๘ 4 4 *1 4 V งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ท โครงการ รายละเอยดของกจกรรม ทเกดขนจากเครงการ ตำเนินการ 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.
13 โครงการขยายเขตประปา 

จากถนนตะโกงอ ถึง สุดเขต 
ทางรถไฟส่งข้ายมือ 
(ขุมขนบัว 1)

ขยายเขตประปา วางท่อ 0  100 มม. ความ 
ยาวประมาณ 1,550.00 เมตร

300,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองซ่าง

14 โครงการขยายเขตประปา 
จากถนนบ้านเพ่ิมซอย 4 ถึง 
ถนนบ้านเพ่ิม ซอย 6 ข่วง 
บ้านครูนาง (ขุมชนบ้านเพ่ิม)

ขยายเขตประปา วางท่อ 0  100 มม. ความ 
ยาวประมาณ 195.00 เมตร

150,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

15 โครงการขยายเขตประปา 
จากถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 
ถึงถนนเลียบสำเขียงไกร 
ส่งข้ายมือ (ขุมขบโนนหมัน)

ขยายเขตประปา วางท่อ 0  100 มม. ความ 
ยาวประมาณ 450.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

200,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ดิก 
คอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ 
ซอย 1 แยกสาธารณะข้างศาลา 
ขุมขนถึงสุดซอย (ขุมซนกระพ้ี- 
ตลาดเก่า)

เสริมผิวถนน คสล. เป็นผิวแอสฟ้ลท่ีดิก คอนกรีต 
ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 175.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หริอมืพ้ืนท่ีดำเนินการไม่ 
น้อยกว่า 787.00 ตารางเมตร พร้อมบ่อพัก 
ระบายน้ํา จำนวน 16 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

480,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
9.1 แผนงาน : ยุดลาหกรรมและการโยธา^̂

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
งบประมาณ ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการปรับปรุงถนน คลล.
เบ้นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ 
•ซอย 2 (แยกสาธารณะช่วงบ้าน 
อดีต สท.แทบ แจ่มกลาง)
ชุมจนบัว 2

ปรับปรุงถนน คลล. เบ้นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร 
พร้อมยกฝาบ่อพักระบายน้ํา จำนวน 58 บ่อ 
(ตามแบบแปลบเทศบาลกำหนด)

650,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กองช่าง

รวม 17 โครงการ 6,390,000

นา



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลดำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
1. ประ๓ ทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงาน ะ การรักษาความศงบภายใน
ฟ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดข้ึนจาก งบประมาณ ศถานท่ี หน่วยงาบ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1 ต้เก็บซดดับเพลิงและอุปกรณ์ จัดข้ึอตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ จำนวน 4 
ตู้ (ตามราคาท้องตลาด)

80,000 เทศบาลตำบล สำนัก
โนนสูง ปลัดเทศบาล

1.2 แผนงาน ะ สร้างความเช้มแข็งชองชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2 เก้าอ้ีทำงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน 
มีล้อเล่ือน ปรับระดับได้ จำนวน 

2 ตัว

จัดชื้อเก้าอ้ีทำงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน มี 
ล้อเล่ือน ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว 
(ตามราคาท้องตลาด)

9,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ 

ลังคม
3 โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 2 

ตัว
จัดช้ือโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว 
(ตามราคาท้องตลาด)

18,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

สังคม
รวม 3 รายการ 107,000

แบบ ผด. 02/1

0านิ̂



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02/1

2. ประ๓ ทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน ะ การรักษาความสงบภายใน

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ งบประมาณ ศถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาบ 

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

1 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 
จำนวน 1 คัน

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 
คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ํา 

กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ 
ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ 
ธรรมดา มีบ้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 1 ตัน 
เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็น 
ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ (ต้ังตาม 
มาตรฐานครุภัณฑ์ๆ ประจำเดือนธันวาคม 
2564 หน้า 15 ข้อ 8.2.1)

575,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

2 เรืออลูมิเนียมท้องแบน จำนวน 
1 ลำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

เรืออลูมิเนียมท้องแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 
4.0 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร 
พร้อมเทรเลอร์ลากเรือ พร้อมเคร่ืองยนต์ 
เบนซินไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า จำนวน 1 ลำ 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตามราคาท้องตลาด)

500,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2 รายการ 1,075,000



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

แบบ ผด. 02/1

3. ประ๓ ทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงาน ะ การรักษาความสงบภายใน

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิคชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

1 เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโข่ง 
เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 5 
แรงม้า จำนวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน 
ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เคร่ือง 
คุณลักษณะเฉพาะ

(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้
เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูงไม่น้อยกว่า

(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว (75 มม.)
(3) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที,กำหนด
(4) ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตรหรือ 
ประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของ 
เคร่ืองยนต์ต้องมีครบขุด พร้อมท่ีจะใช้งานไต้

16,400 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล



บัญซิจำนวนครุภัณฑ์ ท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

แบบ ผด. 02/1

3. ประ๓ทครุภัณฑ์การเกษตร (ต่อ)
แผนงาน ะ การรักษาความสงบภายใบ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นจาก 
โครงการ งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาบ 

รับผิคชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

2 เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโข่ง 
เคร่ืองยนต์เบนซิบ ขนาด 7 
แรงม้า จำนวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองสูบบ้ําแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน 
ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 2 เคร่ือง 
คุณลักษณะเฉพาะ
(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้
เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูงไม่น้อยกว่า

(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 น้ิว (100 มม.)
(3) สูบน้ําได้!ม่น้อยกว่าตาม,ปริมาณท่ีกำหนด
(4) ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร'หรือ 
ประมาณ 36 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของ 
เคร่ืองยนต์ต้องมีครบขุด พร้อมท่ีจะใช้งาบได้

27,000 พ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลตำบล 

โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2 รายการ 43,400

0 " 15̂



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลดำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา
4. ประ๓ทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงาบ ะ การรักษาความสงบภายใน

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

1 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 300 แอมป๋ 
จำนวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 300 แอมบี จำนวน 1 
เคร่ือง (ต้ังตามราคาท้องตลาด)

30,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

2 เคร่ืองอัดจารบี แบบใช้ลม 
จำบวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองอัดจารบี แบบใช้ลม จำนวน 1 เคร่ือง 20,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

สำนัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2 รายการ 50,000

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรีออิเล็กทรอนิกส์ 
แผนงาน ะ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ /\แ  เก (วก6 
สำหรับงานประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เก (วก6 สำหรับงาน 
ประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง

23,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

2 เคร่ืองพิมพ์ เทช111(นก01เอก 
เลเซอร์ หรือ 1^0 สี

เคร่ืองพิมพ์ เทนพเปก(ะ!เอก เลเซอร์ หรือ 
เ^อ  สี จำนวน 1 เคร่ือง

15,000 เทศบาลตำบล 
โนนสูง

กอง
สวัสดิการ

รวม 2 รายการ 38,000
รวมจำนวนทั้งหมด 11 รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสัน 1,313,400 หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสิร้อยบาทถ้วน

นา'ง

แบบ ผด. 02/1



ภ า  ด ซ น ด ก



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง ให้ใช้แผนการตำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปีดประกาศแผนการ 
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประขาซนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปีดประกาศไว้ 
อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จ ัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราขการของเทศบาลตำบลโนนสูง ในการจัดทำแผน การจัดหา 
พัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้พิจารณาเห็นขอบแผนการดำเนินงาน 
แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลตำบลโนนสูง ในวันและเวลาราฃการหรือที่ พพพ.ก๐กรนก?.^๐.ปา

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


