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คำนำ 

 แผนพัฒนาเทศบาลประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของ
แผนการดำเนินงานนี้  เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการจริง ในพ้ืนที่ของเทศบาลตลอดจนห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ 
 แผนการดำเนินงานนั้น จะช่วยให้แนวทางการดำเนินการ โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณเป็นไปอย่าง
ชัดเจนและมีกรอบในการดำเนินงานในโครงการต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการติดตามประเมินผล              
การปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณต่อไป 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้  ได้รับความร่วมมือจากทุกสำนัก/กองของเทศบาลตำบล         
โนนสะอาด ในการให้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในฐานะ      
ผู้รวบรวมและจัดทำขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 



 

1.1 บทนำ 
 

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับ                  
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมาก 

    เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(2561 – 2565)  และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี    เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2                    
พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล โนนสะอาด จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี  พ .ศ.2565                    
ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797              
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลโนน
สะอาดขึ้นและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็น
อย่างด ี 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   หน้า 2 



 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทาง
ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น            
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคมุการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

     3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง
เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

     3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม               
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

     3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

     3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

       3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการดำเนินงานในพื้นที่               

    1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

การจัดทำแผนการดำเนนิงานเพิ่มเติม 

               ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 

               ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการตดิตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลหนองน้อย 

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆตามงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



 

 
 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร์/ 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
1 

 
1.37 

 
30,000 

 
0.16 

 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 1 1.37 30,000 0.16  

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.5 แผนงานงบกลาง 
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
33 
2 
1 
2 
3 
9 

 
45.21 
2.74 
1.37 
2.74 
4.11 
12.33 

 
7,054,224 

28,000 
30,000 
40,000 

8,430,000 
300,000 

 
38.26 
0.15 
0.16 
0.22 
45.72 
1.63 

 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 
กองการศึกษา 
 

รวม 50 68.50 15,882,224 86.14  
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แบบ ผด.01 



 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์/ 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.3 แผนงานเคหะชุมชน 

 
 
1 
1 
4 

 
 

1.37 
1.37 
5.48 

 
 

10,000 
5,000 

1,770,800 

 
 

0.05 
0.02 
9.60 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 6 8.22 1,785,800 9.67  
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานงบกลาง 
5.4 แผนสาธารณสุข 
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    

 
 
3 
2 
1 
1 
3 

 
 

4.11 
2.74 
1.37 
1.37 
4.11 

 
 

15,000 
30,000 
20,000 
10,000 
80,000 

 
 

0.08 
0.16 
0.11 
0.05 
0.43 

 
 

สำนักปลัดฯ/กองยุทธศาสตร์ฯ 
สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ) 
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 10 13.70 155,000 0.83  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

สำหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์/ 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
2 
1 

 
2.74 
1.37 

 
408,000 
20,000 

 
2.21 
0.11 

 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 3 4.11 428,000 2.32  
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
3 

 
 

5.48 

 
 
158,000 

 
 

0.86 

 
 
สำนักปลัดเทศบาล 

รวม 3 5.48 158,000 0.86  
 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 
 

73 
 

100.00 
 

18,439,024 
 

100.00 
 

 
*ครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
2 
3 

 
 
- 
- 

 
 

11,000 
2,085,500 

 
 
- 
- 

 
 

สำนักปลัดเทศบาล,กองคลัง 
กองช่าง 

รวม 5 - 2,096,500 -  
รวมทั้งสิ้น 78 100.00 20,535,524 100.00  
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   วัตถุประสงค์ 
   (1)  เพ่ือให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชน 
   (2)  เพ่ือให้มีไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปาใช้ได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
   (3)  เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ   
   แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

   วัตถุประสงค์ 
   (1)  เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
   (2)  เพ่ือให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3)  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 

   แนวทางการพัฒนา 
(1) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565 

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

1 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ในชุมชนตามแนว
พระราชดำริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมในกับกลุ่มแกนนำ
และประชาชนในเขตเทศบาล 

30,000 เทศบาลตำบล
โนนสะอาด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

      
 

            

  
รวม 30,000 
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แบบ ผด.02 



 

                                     บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   วัตถุประสงค์ 
    (1) เพ่ือพัฒนาระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชน 
 (2) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในเขตเทศบาล 
 (3) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
 (4) เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
 (5) เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
    แนวทางการพัฒนา  1.สง่เสริมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

3.1แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

 

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

 
1 

 
โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  

 
- จัดงานวนัเด็กแห่งชาต ิ  

 
30,000 

 
รร.ทต.          

โนนสะอาด 

 
กองการศึกษา 

            

2 โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

- จัดโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

60,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

3 โครงการเพิม่ศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด ประจำปี 2565 

- จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ
การจัดการเรยีนการสอนใน
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด ประจำปี 2565 

 
399,230 

 
รร.ทต.          

โนนสะอาด 

 
กองการศึกษา 
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 3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับอนุบาลและ
ระดับปฐมศึกษา 

153,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน                                                                 

- เพื่อจ่ายเป็นคา่กจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนระดบั
อนุบาลและระดับปฐมศึกษา                                                                 

208,500 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

6 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวนักเรียน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวนักเรียนระดับ
อนุบาลและระดับปฐมศึกษา 

825,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

7 ค่าหนังสือเรยีน - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ระดับอนุบาลและระดับปฐม
ศึกษา 

250,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

8 ค่าอุปกรณ์การเรียน - เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนระดับอนุบาลและระดับ
ปฐมศึกษา 

147,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการรักการอ่านฯ 

50,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

10 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลกัสตูรสถานศึกษา 

- เพื่อจัดการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

20,000 รร.ทต.          
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             
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3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

11 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
สำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลตำบล          
โนนสะอาด จำนวนนักเรยีน 
428 คน อัตรา คนละ 21 
บาท จำนวน 200 วัน 

1,797,600 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

12 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็
โรงเรียน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

9,600 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

13 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็
โรงเรียนระบบ Wireless 
Fidelity: WIFI 

- เพื่อจ่ายเป็นคา่อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ Wireless 
Fidelity: WIFI 

7,200 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

14 โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทกัษะวิชาการ
มหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น 

- เพือ่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิน่ 

20,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

15 โครงการเงินอุดหนนุ
สำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

- เพื่ออุดหนนุสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิน่(ค่าปัจจัยพืน้ฐาน
สำหรับนกัเรียนยากจน) 

50,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

16 โครงการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 

- เพือ่จัดตั้งแหล่งเรยีนรู้ของ
โรงเรียน 

50,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             
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 3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

17 โครงการปรับปรุง
ห้องสมุด 

- เพือ่ปรับปรุงห้องสมุด 100,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

18 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- เพื่อจัดโครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

21,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

19 ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ของศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

119,000 ศพด.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

20 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับ
ศพด.ทต.โนนสะอาด
เพื่อจัดสรรเด็กปฐมวยั
(อายุ3-5ป)ี 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศพด.ทต.โนน
สะอาดเพื่อจัดสรรเด็กปฐมวัย(อายุ
3-5ป)ี 

79,100 ศพด.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

21 ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
โนนสะอาด จำนวนนักเรยีน 66 
คนอัตราคนละ 21 บาท จำนวน           
245 วัน 

339,570 ศพด.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

22 ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัวส่วน
เพิ่มเตมิ Top Up ของ
โรงเรียนเทศบาลฯ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

75,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             
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 3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

23 โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนสถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

-เพือ่จัดการประชุมผู้ปกครอง
ของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 รร.ทต. 
ศพด.ทต.           

โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ -โครงการจ้างเหมา
ทำความสะอาดอาคารและ
สถานท่ีบริเวณศพด.
และรร.ทต.โนนสะอาด 

- เพื่อจัดจ้างเหมาต่างๆและ
จ้ า ง เห ม าบุ ค ค ล ท ำค วาม
สะอาดอาคารและสถานที่
บริเวณศพด.และรร.ทต.โนน
สะอาด 

344,160 ศพด.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

25 ค่าอาหารเสรมิ(นม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม)ของนกัเรียน        
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด จำนวน
นักเรียน 70 คน อัตราคนละ 
7.37 บาท จำนวน 260 วัน   
-  โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด  จำนวนนักเรียน 450  
คน อัตราคนละ 7.37 บาท  
จำนวน 260 วัน  
-  โรงเรียนบ้ านโสกรังโนน
สว่าง จำนวนนักเรียน 90 คน  
อั ต ร า ค น ล ะ  7 .3 7  บ า ท  
จำนวน  260 วัน  

1,168,882 ศพด.ทต. 
รร.ทต. 

รร.ในสังกัด 

กองการศึกษา             
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3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

26 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรยีน 

- เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

150,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

27 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(ระดับมัธยม) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

31,500 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

28 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน (ระดับมัธยม)                                                                

- เพื่อจา่ยเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนระดับ
ระดับมัธยมศึกษา 

61,600 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

29 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวนักเรียน 
(ระดับมัธยม)                                                                

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวนักเรียนระดับ
ระดับมัธยมศึกษา 

245,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

30 ค่าหนังสือเรยีน 
(ระดับมัธยม)                                                                

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ระดบัมัธยมศึกษา 

59,882 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

31 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(ระดับมัธยม)                                                                

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนระดับมัธยมศึกษา 

29,400 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

32 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
(คา่ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน)  
ระดับมัธยมศึกษา 

- เพื่ออุดหนุนสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น(ค่าปัจจยัพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) 
ระดับมัธยมศึกษา 

63,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             
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3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

33 ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) Top UP มัธยม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวนักเรียน 

70,000 รร.ทต. 

โนนสะอาด 
กองการศึกษา             

                  

                  

                  

  รวม 7,054,224               
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3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
แนวทางการพัฒนา  (2) การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและสาธารณสขุและศักยภาพของชุมชน 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

 
1 

 
โครงการสำรวจข้อมลู
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี

 
- สำรวจข้อมูลจำนวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ตามสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ในชุมชนเขต
เทศบาล 

 
10,000 

 
ชุมชนในเขต

เทศบาล 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมาร ี

- จัดทำโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชนเขตเทศบาล 

18,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

  รวม 28,000               
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3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้
   แนวทางการพัฒนา   (3) การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

 
1 

 
โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
ผู้ยากไร ้

 
- เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวผูย้ากไร้ภายใน
เขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

 
30,000 

 
ในเขต

เทศบาล 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 

            

          3.4 แผนงานสร้าความเข้มแข็งของชมุชน 

2 โครงการเทศบาลห่วงใยใส่
ใจผู้สูงอายุจดักิจกรรม
ชมรมผูสู้งอาย ุ

- เพื่อให้ผู้สูงอายมุีคณุภาพ
ชีวติด้านสุขภาพอนามัยและ
ดา้นสังคมที่ดีขึน้ 

20,000 ในเขต
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการจดักิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

- เพือ่สนับสนุนกจิกรรมสภา
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล 

20,000 ในเขต
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

            3.5 แผนงานงบกลาง 

4 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

6,432,000 จำนวน 8 
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

            

5 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้พิการ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่
ผู้พิการในเขตเทศบาล 

1,920,000 จำนวน 8 
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการสงเคราะห์เบีย้
ผู้ป่วยเอดส ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพแก ่   
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 

78,000 จำนวน 8 
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

  รวม 8,500,000               
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3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้

   แนวทางการพัฒนา   (4) การส่งเสริมและอนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม และประเพณ ี
 3.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

1 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

- เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

30,000 ในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

2 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

- เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

30,000 ในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

3 โครงการจดังานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจดังานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

35,000 ในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

4 โครงการจดังานประเพณี
ดอกอ้อยบาน 

-เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณดีอกอ้อยบาน 

70,000 ในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

5 โครงการจดังานสัปดาห์วัน
วิสาขบูชาและพิธีสรงน้ำ
พระบรมสารีริกธาต ุ
 

- จัดโครงการจดังานสัปดาห์
วันวิสาขบูชาและพิธีสรงน้ำ
พระบรมสารีริกธาต ุ

30,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

6 โครงการวันท่ีระลึกการตั้ง
เมอืงอุดรธาน ี
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมโครงการวันท่ีระลึกฯ 

15,000 จังหวัด
อุดรธาน ี

กองการศึกษา             
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3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้

   แนวทางการพัฒนา    (5) การส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
3.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

7 โค ร งก า ร เข้ า ร่ ว ม ก า ร
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดโครงการเข้าร่วมการ
แขง่ขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 ภายในภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ

และประเทศ 

กอง
การศึกษา 

            

8 โค ร งก า ร เข้ า ร่ ว ม ก า ร
แข่ งขันกีฬานั ก เรียน ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

- เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธาน ี

50,000 ภายในจังหวัด
อุดรธาน ี

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการแข่งขันฟุตบอล/
ฟุตซอล 

- จัดโครงการแขง่ขันฟุตบอล/
ฟุตซอล 

10,000 ในเขตเทศบาล กอง
การศึกษา 

            

  รวม 300,000               
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   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ 
    (1) เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษใหชุ้มชนมีความนา่อยูแ่ละมีภมูิทัศนท์ี่สวยงาม 
    (2) เพื่อให้การจัดเก็บและการกำจัดขยะมลูฝอยมีประสิทธิภาพ 
    (3) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา (1) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
         4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

 
1 

 
โค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
อนุ รั กษ์ สิ งแ วด ล้ อม ใน
ชุมชน(จิตอาสาทำดีด้วย
หัวใจ) 

 
- จัดทำโครงการพัฒนาและ
อนุรักษส์ิงแวดล้อมในชุมชน
(จิตอาสาทำดดี้วยหัวใจ) 

 
10,000 

 
ในชุมชนเขต

เทศบาล 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

          4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2. โค รงก ารท้ อ งถิ่ น อาส า 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
“จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ” 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ 

5,000 ในเขต
เทศบาล 

สำนกัปลดั             

                                   รวม  15,000               
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แบบ ผด.02 



 

แนวทางการพัฒนา (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการจัดเก็บขยะมลูฝอย 
            4.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกทำความ
สะอาดถนนและทางเท้าใน
เขต เทศบาลตำบลโน น
สะอาด 

- เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าแ ร งแ ก่
ผู้ รับเหมาดำเนินการรักษา
ความสะอาดถนนและทางเท้า
ทุกสายภายในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 

860,400 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ
มู ลฝอยใน เขต เทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 

- เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าแ ร งแ ก่
ผู้รับเหมาดำเนินการจัดเก็บ
ขยะในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบล
โนนสะอาด โดยนำ/ขนขยะไป
กำจัดไปจัดเก็บไว้/พักไว้ที่บ่อ
ขยะเพือ่การกำจัดต่อไป 

688,320 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกทำความ
สะอาดตลาดสดเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 

- เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าแ ร งแ ก่
ผู้ รับเหมาดำเนินการรักษา
ความสะอาดตลาดสดเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 

172,080 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 ค่ า จ้ า ง เห ม า ป รั บ ป รุ ง
บริเวณที่ทิ้งขยะโดยการไถ
กลบ ขุดลอกบ่อขยะเพื่อ
จ่ า ย เ ป็ น ค่ า แ ร ง แ ก่
ผู้รับเหมาในการปรับปรุง
บริเวณที่ทิ้งขยะโดยการไถ
กลบ ขุดลอกบ่อขยะ 

- เพื่ อ จ้ า ง เห ม าป รั บ ป รุ ง
บริเวณที่ทิ้ งขยะโดยการไถ
กลบ ขุดลอกบ่อขยะเพื่อจ่าย
เป็นค่าแรงแก่ผู้รับเหมาในการ
ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะโดย
การไถกลบ ขุดลอกบ่อขยะ 

50,000 ที่ท้ิงขยะ
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

                                   รวม 1,770,800               
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ           

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร) 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
   วัตถุประสงค์ 
   (1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร 
   (2) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
   (3) เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เป็นพลเมืองที่มีความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   (4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมตรวจสอบประเมินผล พร้อมสนับสนุนให้มีเวทีประชาคมทั้งในระดับชุมชน  และระดับเทศบาล 
 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

1 โครงการอบรมเพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพด้านวินัยและการ
รักษาวินัยสำหรับพนักงาน
และลูกจ้าง  

- เพื่ อ เป็นค่ าใช้จ่ ายในการ
ดำเนินโครงการ 

5,000 เทศบาล กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

            

2 โ ค ร ง ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม แ ล ะ จั ด ท ำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมประชาคม จัดทำ
แผนพัฒนา                       

5,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

            

3 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อสนับสนุนงานจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย            

5,000 เทศบาล สำนักปลดั             
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

4 โครงการตั้งจุดตรวจสกัด
เทศกาลสำคัญ 

- เพื่ อ เป็นค่ าใช้จ่ ายในการ
ดำเนินโครงการ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สำนักปลดั             

5 โครงการฝึกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

- เพื่ อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในการ
ดำเนนิโครงการ 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สำนักปลดั             

           5.3 แผนงานงบกลาง 
6 สำรองจ่าย -เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำาเป็น 

เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน
ของประชาชน หรือในกรณีไว้
ใช้จ่ายในกิจการเหตุการณ์ที่ไม่
ส าม ารถค าด ก ารณ์ ไ ว้ ได้
ล่วงหน้า 

20,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

สำนักปลดั             

          5.4 แผนงานสาธารณสุข 
7 โครงการจัดหน่วยบริการ

เทศบาลเคลื่อนที ่
- เพื่ อจัดโครงการจัดหน่วย
บริการเทศบาลเคลื่อนที่ 

10,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

           5.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชมุชน 
8 โครงการประชุม

คณะกรรมการชุมชน 
- เพื่อให้แกนนำชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานเทศบาล 

20,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง 
สวัสดิการ 

            

9 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน เทศบาล  และ
แกนนำชุมชน 

- เพื่ อ ส นั บ สนุ น ฝึ ก อบ รม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และแกนนำ
ชุมชน 

50,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง 
สวัสดิการ 

            

10 โครงการเลือกตั้งกรรมการ
ชุมชน 

- เพื่อให้แกนนำชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานเทศบาล 

10,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง 
สวัสดิการ 

            

                                   รวม 155,000                 
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       บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
สำหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

 

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

1 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
สำหรับสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาล 

- เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านโสกรังโนน
สว่าง จำนวน 90 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน 

378,000 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา             

2 อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ตาม
โครงการบรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดรู้อน 

- เพื่ออุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ตาม
โครงการบรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดรู้อน 

30,000 วัดศริน 
ทราวาส 

กองการศึกษา             

          3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

3 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

-เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

20,000 กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชน 

กองสวสัดิการ
สังคม 

            

                                  รวม   428,000               
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 

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

1 โครงการอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอโนนสะอาด
ตามโครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิ ธีสำคัญของ
ชาติ   

เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอำเภอโนน
สะอาดให้สามารถดำเนินการ
ต า ม ภ า ร กิ จ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

20,000 เทศบาล สำนักปลดั             

2 โครงการอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอโนนสะอาด 
โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒ น ธรรมและการจั ด
นิ ท ร รศ ก าร เฉ ลิ ม พ ระ
เกียรติ  พระบาทสมเด็จ
พ ระ เจ้ าอ ยู่ หั ว  ใน งาน
ประจำปีทุ่งศรีเมือง   

เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น ในอำเภอโนน
สะอาดให้สามารถดำเนินการ
ต า ม ภ า ร กิ จ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3,000 จังหวัด 
อุดรธานี 

สำนักปลดั             

3 โครงการอุดหนุนที่ทำการ
อำเภอโนนสะอาดตาม
โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้า
ปู่บูชาพระบรมสารีริกธาตุ 

เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอำเภอโนน
สะอาดให้สามารถดำเนินการ
ต า ม ภ า ร กิ จ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

100,000 อำเภอ 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

4 โครงการอุดหนุนจัดตั้ ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. อำเภอโนนสะอาด 

-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. อำเภอโนนสะอาด 

35,000 ที่ว่าการ
อำเภอโนน

สะอาด 

สำนักปลดั             

                                   รวม  158,000               
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                  บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 
 

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

ครุภัณฑ์สำนกังาน 
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

1. เก้าอี้พักคอย - จัดซื้อเก้าอีพ้ักคอย ขนาด 4 
ที่น่ัง ขนาดกว้าง 199 ซ.ม. ลกึ 
50 ซ.ม. สูง 78 ซ.ม. จำนวน 
2 แถว คุณลักษณะตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

8,000 เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

สำนักปลดั             

2. 
 

พัดลมไอน้ำ  - จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 8 
ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์

3,000 เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

กองคลัง             

ครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง 
            แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

3. รถบรรทุกหกล้อช่วงยาว - จัดซื้อรถบรรทุกหกล้อช่วง
ยาวใช้ในกิจการของเทศบาล 
จำนวน 1 คนั คุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
 

2,079,000 เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

กองช่าง             
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ลำดับ

ที ่
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  

 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564  พ.ศ.2565 
 

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

ครุภัณฑ์โรงงาน 
            แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

4. ไขควงไฟฟ้าแบบ
กระแทก 

จัดซื้อไขควงไฟฟ้าแบบกระแทก 
-มีกำลังไฟฟ้าท่ีใช้ 230 W 
-ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 
3,600 
-น้ำหนักสุทธิ 0.99 กก(2.2ปอนด์) 
-อัตราเจาะกระแทกต่อนาที         
0 – 3,200 
-แรงบิดสูงสดุ (torque)        
100 นิวตันเมตร (855ปอนด์นิ้ว) 
-สามารถปรับซ้าย - ขวาได้
คุณลักษณะและราคาตาม
ท้องตลาด 

3,500 เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

กองช่าง             

5. 
 

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า  จัดซื้อเครื่องเจียรไ์ฟฟ้า ขนาด 4 
นิ้ว  
- มีกำลังไฟฟ้าที่ใช้ 840 W 
- ความเร็วรอบตัวเปล่า
(rpm)1100 
- น้ำหนักสุทธิ 2.00 กก. (4.3 
ปอนด์) 
- ฉนวน 2 ช้ัน คุณลักษณะและ
ราคาตามท้องตลาด 

3,000 เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

กองช่าง             

   2,096,500 
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