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การปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณต่อไป 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้  ได้รับความร่วมมือจากทุกสำนัก/กองของเทศบาลตำบล         
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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

เทศบาล 

     เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ

พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถงึวิสัยทัศน์ พันธกจิ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2566 – 2570)  และ

เชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด

แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  

เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนน

สะอาด และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566                    

ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้

สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา

และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาล

ตำบลโนนสะอาดขึ้นและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆที่ได้รับการอนุมัติให้

ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ

การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการ

ดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_1 



 
 

 

    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงาน

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็น

อย่างด ี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ

พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทาง

ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น            

ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 

ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารทอ้งถิน่ เพ่ือควบคุมการดำเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

     3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง

เงินอุดหนุนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

     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

การประสานการดำเนนิงานในพื้นที่               

 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_2 



 
 

 

    1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 การ

จัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ

จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

วรรคสอง การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

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

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_3 



 
 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการตดิตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลหนองน้อย 

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆตามงบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างถูกต้อง 

 
******************************** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_4 



 
 

 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 



 
 

 
                                      บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 
9 

 
- 

11.53 

 
- 
5,395,500 

 
- 

24.82 

 
- 

กองช่าง 
รวม 9 11.53 5,395,500 24.82  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.3 งบกลาง 

 
1 
4 
3 

 
1.28 
5.12 
3.84 

 
30,000 

110,000 
8,560,800 

 
0.13 
0.56 
39.38 

 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 8 10.24 8,700,800 40.07  

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
29 
2 
11 

 
37.18 
2.56 
14.10 

 
6,257,700 

23,000 
350,000 

 
28.78 
0.11 
1.61 

 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

รวม 42 53.84 6,630,700 30.50  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_5 

แบบ ผด.01 



 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์/ 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
1 
1 

 
 

1.28 
1.28 

 
 

10,000 
5,000 

 
 

0.04 
0.02 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลัดเทศบาล 

รวม 2 2.56 15,000 0.06  
 
5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.4 แผนสาธารณสุข 
    

 
 
4 
3 
2 

 
 

5.12 
3.84 
2.56 

 
 

120,000 
130,000 
25,000 

 
 

0.55 
0.51 
0.11 

 
 

สำนักปลัดฯ/กองยุทธศาสตร์ฯ 
สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ) 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 9 11.52 275,000 1.25  
      

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_6 

แบบ ผด.01 



 
 

 
                                 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
สำหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร/์ 
แนวทางการพัฒนา 

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 
1 
1 

 
1.28 
1.28 
1.28 

 
466,200 
30,000 
20,000 

 
2.14 
0.13 
0.09 

 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 3 3.84 516,200 2.36  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
5 

 
6.41 

 
205,000 

 
0.94 

 
สำนักปลัดเทศบาล 

รวม 5 6.41 205,000 0.94  
 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 
 

78 
 

100.00 
 

21,737,700 
 

100.00 
 

 
*ครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
2 

 
 
- 

 
 

29,000 

 
 
- 

 
 

สำนักปลัดเทศบาล 

รวม 2 - - -  
รวมทั้งสิ้น 80 100.00 21,766,700 100.00  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_7 

แบบ ผด.01 



 
 

 
                               บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยวงศ์หาญ
พัฒนา ชุมชนโนน
พัฒนา 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยวงศ์หาญพัฒนา ชุมชน
โนนพัฒนา ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 28.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด เป็นไป
ตาม พรบ.เทศบาล 2496 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 45 ลำดับที่ 34 

44,000 ชุมชนโนน
พัฒนา 

กองช่าง             

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_8 

แบบ ผด.02 



 
 

 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.              
รูปตัวยู ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. รูปตัวยู ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 70 
เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด เป็นไปตาม 
พรบ.เทศบาล 2496 
ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2 
 
 

237,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก
เทศบาล

ตำบลโนน
สะอาด 

กองช่าง             

 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_9 



 
 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู 
ถนนสันติสุข ชุมชน
โนนพัฒนา 

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. รูปตัวยู ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 163 
เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด เป็นไปตาม 
พรบ.เทศบาล 2496 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 45 ลำดับที่ 33 
 
 

547,000 ชุมชนโนน
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_10 

 



 
 

 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565  พ.ศ.2566 

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

4 โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

เพ่ือต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลโนน
สะอาด ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 24.00 เมตร 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล 2496 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) หน้าที่ 68 
ลำดับที่ 3 
 
 

300,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก
เทศบาล

ตำบลโนน
สะอาด 

กองช่าง             

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_11 



 
 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างรอบหนอง
จาน ชุมชนหนองจาน 

เพ่ือติดต้ังติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหนองจาน ชุมชน
หนองจาน จำนวน 31 จุด 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล 2496 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) หน้าที่ 40 
ลำดับที่ 11 
 

374,000 ชุมชน
หนองจาน 

กองช่าง             

 
 
 
 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_12 



 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
สุขาภิบาล 3 ในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย ชุมชน
โสกรัง 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สุขาภิบาล 3 ในส่วนที่ชำรุด
เสียหาย โดยงานซ่อมสร้าง
ถนนแอลฟัลท์คอนกรีต 
และงานปรับปรุงโครงสร้าง
รางระบายน้ำ ถนน
สุขาภิบาล 3 ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด 
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล 
2496 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนา้ที่ 45 ลำดับที่ 38 

2,000,000 ชุมชน 
โสกรัง 

กองช่าง             

 
 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_13 



 
 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

7 โครงการปรับปรุงศาลา
ชุมชนโสกรัง  
ชุมชนโสกรัง 

เพ่ือปรับปรุงศาลาชุมชน
โสกรัง จำนวน 1 หลัง ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล 2496 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2566-2570) หน้าที่ 44 
ลำดับที ่31 

440,000 ชุมชน 
โสกรัง 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุงศาลา
ชุมชนอนามัยเก่า 
ชุมชนอนามัยเก่า 

เพ่ือปรับปรุงศาลาชุมชน
อนามัยเก่า จำนวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล 2496 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2566-2570) หน้าที่ 44 
ลำดับที ่31 

125,000 ชุมชน
อนามัยเก่า 

กองช่าง             

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_14 



 
 

 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู  
ถนนประชาสามัคคี 
ชุมชนโนนสวา่ง  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือกอ่สร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูขนาดปากกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 397.50 เมตร 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล 2496 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) หน้าที่ 38 
ลำดับที่ 2 

1,328,000 ชุมชน 
โนนสว่าง 

กองช่าง             

รวม 9  5,395,000               

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_15 

 



 
 

                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.1. แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

1 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
ผู้ยากไร ้

- เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวผูย้ากไร้ภายใน
เขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

30,000 ในเขต
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 1  30,000               

 2.2. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

1 โครงการเทศบาลห่วงใยใส่
ใจผู้สูงอายุจดักิจกรรม
ชมรมผูสู้งอาย ุ

- เพื่อให้ผู้สูงอายมุีคณุภาพ
ชีวติด้านสุขภาพอนามัยและ
ดา้นสังคมที่ดีขึน้ 

30,000 ในเขต
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการจดักิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

- เพือ่สนับสนุนกจิกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

30,000 ในเขต
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพใน
ชุมชนตามแนว
พระราชดำริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-จัดฝึกอบรมในกับกลุ่มแกน
นำและประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_16 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

     2.2. แผนงานสร้าความเข้มแขง็ของชุมชน (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

4 โครงการประชุม
คณะกรรมการชุมชน 

-จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน 

20,000 เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

            

รวม 4  110,000               

    2.3. แผนงานงบกลาง 

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

- เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

6,562,800 จำนวน 8 
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

            

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้พิการ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่
ผู้พิการในเขตเทศบาล 

1,920,000 จำนวน 8 
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้
ผู้ป่วยเอดส ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพแก ่   
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 

78,000 จำนวน 8 
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 3  8,560,800               

 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_17 



 
 

 

                                     บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

 
1 

 
โครงการจดังานวันเด็ก
แหง่ชาติ  

 
- จัดงานวนัเด็กแห่งชาต ิ  

 
50,000 

 
รร.ทต.          

โนนสะอาด 

 
กองการศึกษา 

            

2 โครงการเพิม่ศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด ประจำปี 2566 

- จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ
การจัดการเรยีนการสอนใน
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด ประจำป ี2566 

 
709,687 

 
รร.ทต.          

โนนสะอาด 

 
กองการศึกษา 

            

3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับอนุบาลและ
ระดับปฐมศึกษา 

134,340 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน                                                                 

- เพื่อจ่ายเป็นคา่กจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนระดบั
อนุบาลและระดับปฐมศึกษา                                                                 

182,690 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_18 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

 
3.1แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวนักเรียน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวนักเรียนระดับ
อนุบาลและระดับปฐมศึกษา 

722,900 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

6 ค่าหนังสือเรยีน - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ระดับอนุบาลและระดับปฐม
ศึกษา 

256,523 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

7 ค่าอุปกรณ์การเรียน - เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนระดับอนุบาลและระดับ
ปฐมศึกษา 

130,660 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการรักการอ่านฯ 

50,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

9 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลกัสตูรสถานศึกษา 

- เพื่อจัดการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

20,000 รร.ทต.          
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_19                                                                                        



 
 

3.1แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

10 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายใน
สำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลตำบล          
โนนสะอาด จำนวนนักเรยีน 
393 คน อัตรา คนละ 21 
บาท จำนวน 200 วัน 

1,650,600 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

11 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็
โรงเรียน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

9,600 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

12 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็
โรงเรียนระบบ Wireless 
Fidelity: WIFI 

- เพื่อจ่ายเป็นคา่อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ Wireless 
Fidelity: WIFI 

7,200 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

13 โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทกัษะวิชาการ
มหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิน่ 

- เพือ่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิน่ 

30,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

14 โครงการเงินอุดหนนุ
สำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

- เพื่ออุดหนนุสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิน่(ค่าปัจจัยพืน้ฐาน
สำหรับนกัเรียนยากจน) 

50,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_20                                             



 
 

3.1แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

15 โครงการจัดต้ังแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

- เพือ่จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 50,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

16 โครงการปรับปรุง
ห้องสมุด 

- เพือ่ปรับปรุงห้องสมดุ 100,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

17 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- เพื่อจดัโครงการรณรงค์และป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

21,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

18 โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศพด.ทต.โนน
สะอาด ตามรายการดังน้ี  
1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จำนวน 120,000 บาท 
2.ค่าหนังสือเรียน จำนวน 12,000
บาท  
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 
12,000 บาท 
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 
18,000 บาท 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 
25,000 บาท   

187,800 ศพด.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

                      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_21 



 
 

3.1แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

19 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

380,700 ศพด.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

20 โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนสถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

-เพือ่จัดการประชุมผู้ปกครอง
ของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 รร.ทต. 
ศพด.ทต.           

โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

21 ค่าอาหารเสรมิ(นม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม)ของนกัเรยีน   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด จำนวน
นักเรียน 60 คน อัตราคนละ 
7.37 บาท จำนวน 260 วัน   
-  โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาดจำนวนนักเรียน 393 คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 
260 วัน  
-  โรงเรียนบ้านโสกรงัโนนสว่าง 
จำนวนนักเรียน 111 คน อัตรา
คนละ 7.37บาท จำนวน 260วัน  

1,080,800 ศพด.ทต. 
รร.ทต. 

รร.ในสังกัด 

กองการศึกษา             

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_22 



 
 

 

 
3.1แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

22 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรยีน 

- เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

150,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

23 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(ระดับมัธยม) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

12,600 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

24 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน (ระดับมัธยม)                                                                

- เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรม
พัฒนาคณุภาพผู้เรยีนระดับ
ระดับมัธยมศึกษา 
 

24,640 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

25 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวนักเรียน 
(ระดับมัธยม)                                                                

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวนักเรียนระดับ
ระดับมัธยมศึกษา 
 

98,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

26 ค่าหนังสือเรยีน 
(ระดับมัธยม) 
                                                                

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ระดบัมัธยมศึกษา 

25,200 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_23 



 
 

 

 
 

3.1แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565  พ.ศ.2566 

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

27 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(ระดับมัธยม)              
                                                   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนระดับมัธยมศึกษา 

11,760 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

28 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
(คา่ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน) ระดับ
มัธยมศึกษา 
 

- เพื่ออุดหนุนสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น(ค่าปัจจยัพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) 
ระดับมัธยมศึกษา 

63,000 รร.ทต.           
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

29 ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) Top UP มัธยม 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวนักเรียน 

28,000 รร.ทต. 
โนนสะอาด 

กองการศึกษา             

รวม 29 โครงการ 6,257,700               

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_24 

 



 
 

 

3.2. แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565  พ.ศ.2566 

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

1 โครงการสำรวจขอ้มลู
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์  
ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี

- สำรวจข้อมูลจำนวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบา้ ในชุมชนเขต
เทศบาล 

5,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

       

 

     

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภั จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์   
อัครราชกุมาร ี

- จัดทำโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า           
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากพิษสุนัขบ้า
ในชุมชนเขตเทศบาล 

18,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวม 2 โครงการ  23,000               



 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_25 



 
 

 

 3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

1 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

- เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

30,000 ในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

2 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

- เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

30,000 ในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

3 โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา 

- 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             

 
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_26 



 
 

 

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

7 โครงการจดังานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

-เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณบีุญบ้ังไฟ 

30,000 ในเขตเทศบาล กอง
การศึกษา 

            

8 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 

            

9 โค ร งก า ร เข้ า ร่ ว ม ก า ร
แข่ งขันกีฬานั ก เรียน ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอดุรธานี 

- เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธาน ี

50,000 ภายในจังหวัด
อุดรธาน ี

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการแข่งขันฟุตบอล/
ฟุตซอล 

- จัดโครงการแขง่ขันฟุตบอล/
ฟุตซอล 

10,000 ในเขตเทศบาล กอง
การศึกษา 

            

11 โค ร งก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
เย า ว ช น  -ป ร ะ ช า ช น
ต่อต้านยาเสพติด 

-จัดโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน -ประชาชนต่อต้านยา
เสพติด 

20,000 ในเขตเทศบาล กอง
การศึกษา 

            

รวม 11 โครงการ  350,000               

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_27 

 



 
 

 

   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

 
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
อนุรักษส์งิแวดล้อมในชุมชน
(จิตอาสาทำดดี้วยหัวใจ) 

 
10,000 

 
ในชุมชนเขต

เทศบาล 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

รวม 1 โครงการ  10,000               

          4.2 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

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

- เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ดำเนินโครงการ 

5,000 ในเขต
เทศบาล 

สำนกัปลดั             

รวม 1 โครงการ  15,000               

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_28 

  

แบบ ผด.02 



 
 

                                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ           
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาวินัย
เพื่อป้องกันปัญหาทุจริต 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ 

10,000 เทศบาล สำนักปลัด             

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 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม  จั ด ท ำ
แผนพัฒนา                       

5,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กองยุทธศาสตร์             

3 โค ร งก ารจั ดกิ จ ก รรม วั น
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อสนับสนุนงานจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย            

5,000 เทศบาล สำนักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  พนักงานจ้าง
ท่ัวไป  

- เพื่อสนับสนุนฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และแกนนำชุมชน 

100,000 เทศบาล สำนักปลัด             

รวม 4 โครงการ  120,000               

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_29 

แบบ ผด.02 



 
 

   

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

1 โครงการตั้งจุดตรวจสกัด
เทศกาลสำคัญ 

- เพื่ อ เป็นค่ าใช้จ่ ายในการ
ดำเนินโครงการ 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สำนักปลดั             

2 โครงการฝึกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

- เพื่ อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในการ
ดำเนนิโครงการ 

80,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สำนักปลดั             

3 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ
ทางถนน(กู้ชีพ-กู้ภัย) 

- เพื่ อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในการ
ดำเนนิโครงการ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สำนักปลดั             

รวม 3 โครงการ  130,000               

 

5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

1 โครงการจัดหน่วยบริการ
เทศบาลเคลื่อนที ่

- เพื่ อจัดโครงการจัดหน่วย
บริการเทศบาลเคลื่อนที่ 

15,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการคนรักสุขภาพ -เพื่อจัดโครงการคนรักสุขภาพ 10,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวม 2 โครงการ 25,000               

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_30 



 
 

 

                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

สำหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

1 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวนั
สำหรับสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาล 

- เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านโสกรังโนน
สว่าง จำนวน 110 คน อัตรา
คนละ 21 บาท จำนวน 200 
วัน 

466,200 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา             

รวม 1 โครงการ  466,200               

          3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ตาม
โครงการบรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดรู้อน 

- เพื่ออุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ตาม
โครงการบรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดรู้อน 

30,000 วัดศริน 
ทราวาส 

กองการศึกษา             

รวม 1 โครงการ  30,000               

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_31 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

-เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

20,000 กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชน 

กองสวสัดิการ
สังคม 

            

รวม 1 โครงการ  20,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_32 



 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

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 

30,000 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             

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_33 



 
 

 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

4 โครงการอุดหนุนจัดตั้ ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. อำเภอโนนสะอาด 

-เพื่ออุดหนุนการจัดตั้งศูนย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร่ ว ม ใ น ก า ร
ช่วยเหลือประชาชนของอปท. 
อำเภอโนนสะอาด 

35,000 ที่ว่าการ
อำเภอโนน

สะอาด 

สำนักปลดั             

5 โครงการอุดหนุนที่ทำการ
อำเภอโนนสะอาดตาม
โค ร งก ารรวม น้ ำ ใจ ให้
กาชาดอุดรธานีประจำปีทุ่ง
ศรีเมืองอุดรธาน ี

-เพื่อโครงการอุดหนุนท่ีทำการ
อ ำ เภ อ โน น ส ะ อ า ด ต า ม
โครงการรวมน้ำใจให้กาชาด
อุดรธานีประจำปีทุ่งศรีเมือง
อุดรธาน ี

20,000 ที่ว่าการ
อำเภอโนน

สะอาด 

สำนักปลดั             

รวม 5 โครงการ  205,000               
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                  บัญชีครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

           1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ลำดับ

ที ่
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  

 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

ครุภัณฑ์สำนกังาน 
1. เก้าอี้พักคอย - จัดซื้อเก้าอีพ้ิงหลังขนาดใหญ่

จำนวน 1 ตัว  
7,000 เทศบาล

ตำบลโนน
สะอาด 

สำนักปลดั             

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล                  
คุณลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์

22,000 เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

สำนักปลดั             

รวม 2 โครงการ  29,000               

           

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566_35

แบบ ผด.02/1 



 
 

 


