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เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 



 
 

     
 
 
 
                             



ค าน า 
 
 

 
แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสะอาดฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น 

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด โดยได้แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  
รูปแบบแผนงานและโครงการเป็นรายปี ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล
โนนสะอาด   จ านวน   ๗   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ๒.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 
  ๕.  ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

  ซึ่งแผนการด าเนินงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ประชาคมหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ให้การสนับสนุนข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น   ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและ              
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   เทศบาลต าบลโนนสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงานและ
โครงการในแผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
และความต้องการของประชาชน  อันจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลโนนสะอาดดีขึ้น 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 
                      หน้า 
 

  ส่วนที่   ๑ บทน า        ๑-๔ 
         บทน า         ๒       
         วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๒ 
         ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๓ 
         ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     ๔ 
 
  ส่วนที่   ๒     บัญชีโครงการ       ๕-๓๒ 
         บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)   ๖-๘ 
         บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ   (ผด.๐๒)   ๙-๓๒ 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   ๑๐ 
    ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน    ๑๖ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่    ๑๘ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน  ๒๕ 
    ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๒๗ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว     ๒๙ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   ๓๐ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





แบบ  ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รบัผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
     1.1  แผนงานการศึกษา 10 12.50                        2,653,300.00       10.85                          กองการศึกษา
     1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 9 11.25                        522,500.00          2.14                            กองการศึกษา
     1.3  แผนงานสาธารณสุข 5 6.25                          860,000.00          3.52                            ส านักปลัด
     1.4  แผนงานเคหะและชมุชน 2 2.50                          200,000.00          0.82                            กองชา่ง

รวม 26                      32.50                        4,235,800.00       17.32                          
2.  ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน
     2.1  แผนงานเคหะและชมุชน 3 3.75                          300,000.00          1.23                            กองชา่ง
     2.2  แผนงานงบกลาง 1 1.25                          11,128,200.00     45.51                          ส านักปลัด
     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.75                          70,000.00            0.29                            ส านักปลัด

รวม 7                        8.75                          11,498,200.00     47.02                          
3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
      3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 17 21.25                        4,458,000.00       18.23                          กองชา่ง
      3.2  แผนงานงบกลาง 1 1.25                          500,000.00          2.04                            ส านักปลัด
      3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 6.25                          310,000.00          1.27                            ส านักปลัด
      3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชมุชน 2 2.50                          70,000.00            0.29                            ส านักปลัด

รวม 23                      28.75                        5,268,000.00       21.54                          

บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน    ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลโนนสะอาด     อ าเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน



แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.01
จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รบัผิดชอบหลัก

4.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
      4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 5.00                          120,000.00          0.49                            ส านักปลัด
      4.2  แผนงานการเกษตร 2 2.50                          170,000.00          0.70                            ส านักปลัด

รวม 6                        7.50                          290,000.00          1.19                            
5.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.1  แผนงานการเกษตร 3 3.75                          110,000.00          0.45                            ส านักปลัด
     5.2  แผนงานเคหะและชมุชน 3 3.75                          410,000.00          1.68                            กองชา่ง
     5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.25                          40,000.00            0.16                            ส านักปลัด

รวม 7                        8.75                          560,000.00          2.29                            
6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเทีย่ว
     6.1  แผนงานเคหะและชมุชน -                     -                            -                      -                              

รวม -                     -                            -                      -                              
7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการบ้านเมืองทีดี่
      7.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชมุชน 3                        3.75                          90,000.00            0.37                            ส านักปลัด
      7.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6                        7.50                          412,000.00          1.68                            ส านักปลัด
      7.3  แผนงานเคหะและชมุชน 2                        2.50                          2,100,000.00       8.59                            กองชา่ง

รวม 11                      13.75                        2,602,000.00       10.64                          
รวมทัง้สิ้น 80                      100.00                      24,454,000.00     100.00                        

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.๐๒

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 50,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
แบบบูรณาการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี งานวางแผนฯ

แผนด าเนินงาน และติดตามแผนฯ
ฯลฯ ประจ าปี  2561

2 โครงการสง่เสริมการจัดท า การสง่เสริม สนับสนุน 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
แผนชุมชนเทศบาล การจัดท าแผนชุมชน งานพัฒนาชุมชน
ต าบลโนนสะอาด ประจ าปี 2561

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เทศบาลต าบลโนนสะอาด โดย 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
(เคลื่อนที่) คณะผู้บริหาร สท. พนักงาน งานบริหารฯ

เจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกพบปะ
ประชาชนในต าบลโนนสะอาด
(เคลื่อนที่)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี

7.1   แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.๐๒

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 27,000           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ ส านักปลัด
ข่าวสารระดับอ าเภอ ของ ที่ว่าการอ าเภอชุมแพ งานวางแผนฯ
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 250,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ตามแนวทางพระราชด าริ ส าหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา งานบุคลากร

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ใน
การปฏบิัติงานเพ่ือให้เกิดทักษะ
ในการปฏบิัติงาน

3 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์และ 50,000           ทต.โนนสะอาด กองคลัง
และโทรสารภายในส านักงาน ระบบโทรสารให้ใช้งานได้ดี
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

4 โครงการพัฒนาการจัดท าแผนที่ภาษี จัดท าหรือปรับปรุงข้อมูล 45,000           ทต.โนนสะอาด กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สนิ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2550

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

7.2   แผนงานบรหิารงานทั่วไป

โครงการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.๐๒

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ จัดรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 20,000           ทต.โนนสะอาด กองคลัง
ให้ความรู้เร่ืองภาษีท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

แต่ละประเภทให้ประชาชนได้
มีความรู้

6 โครงการจัดการเลือกต้ัง ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้และ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
จัดการเลือกต้ังของเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

412,000         

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  - จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 2,000,000      ทต.โนนสะอาด กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกันสาด ติดต้ังกนัสาดรอบอาคารส านักงาน 100,000         ทต.โนนสะอาด กองช่าง
รอบอาคารส านักงาน (หลังใหม)่ เทศบาลต าบลโนนสะอาด

(หลังใหม)่

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

7.3   แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.๐๒

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.๐๒

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.๐๒

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น
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