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ค าน า 
 
 

 แผนด าเนินงานฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน 

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
โดยได้เสนอในรูปแบบแผนงานและโครงการเป็นรายปี ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  จ านวน   7   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 

  5.ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

  ซึ่งแผนด าเนินงานนี้  ได้ รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ประชาคมหมู่บ้าน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ให้การสนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลต าบลโนนสะอาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงาน/โครงการ 
ในการแผนด าเนินงานจะเป็นแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและความ
ต้องการของประชาชน อันจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาดดี
ขึ้น 
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  บทน า 
                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 ได้ให้ความส าคัญกับการ 
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยให้ก าหนดไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตรา 78 ก าหนดให้รัฐจะต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน 
สารสนเทศในท้องถิ่นและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 
 

                   กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรเอง โดยให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
นั้น 
 

 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
 

                  แผนด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสาน และ 
บูรณาการท างานกับหน่วยงานและรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงานแผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
 

ส่วนที่ 1 
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1) งบประมาณรายจ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงิน 

อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
2)โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี) 
3)โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค 
 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินการ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

 

  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพแผนการด าเนินงาน จะ
ก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 



1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทาง 100,000  ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม

2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เพ่ือให้เด็กในเขตเทศบาลต าบล 30,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด โนนสะอาดได้รับความรู้ที่นอกเหนือ

จากในห้องเรียน
3 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 464,000  โรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ บ้านโนนบุรุษ

4 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 593,600  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บ้านโนนสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด

5 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 296,800  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
วัดบูรภาภิรมย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ วัดบูรภาภิรมย์

6 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 324,000  โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนลาน โรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านโนนลาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558พ.ศ.2557

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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

7 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 272,000  โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว เหมือดแอ่-หนองบัว

8 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 272,000  โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว เหมือดแอ่-หนองบัว

9 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนา ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 27,440     ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา
เด็กเล็กค่าย ร.8 พัน 2 ในค่ายร.8 พัน 2 ค่ายร.8 พัน 2

10 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 78,400     ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา
ค่าย ร.8 พัน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าย ร.8 พัน 2 ค่าย ร.8 พัน 2

11 โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาท างานใน เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน/ นักศึกษา 50,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ รู้จักใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้

เป็นประโยชน์
12 โครงการบัณฑิตน้อย เพ่ือแสดงความยินดีให้กับนักเรียน 10,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา

ที่จบการศึกษา

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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

13 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน วัสดุทาง เพ่ือสนับสนุนสื่อการเรียน วัสดุทาง 40,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
การศึกษา การศึกษา

14 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียน ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 211,120  โรงเรียน กองการศึกษา
บ้านโนนบุรุษ ในโรงเรียนบ้านโนนบุรุษ บ้านโนนบุรุษ

15 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียน ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 147,420  โรงเรียน กองการศึกษา
บ้านโนนลาน ในโรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านโนนลาน

16 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียน ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 123,760  โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
บ้านเหมือดแอ่-หนองบัว ในโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว เหมือดแอ่-หนองบัว

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนบุรุษเพ่ือ เพ่ือใช้จ่ายในโครงการศีลห้าสดใส 5,000       โรงเรียน กองการศึกษา
ใช้จ่ายในโครงการศีลห้าสดใส ร่วมห่างไกลยาเสพติด บ้านโนนบุรุษ
ร่วมห่างไกลยาเสพติด

18 โครงการเข้าค่ายยกระดับผลสมัฤทธิ์ทาง เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา 200,000  ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
การศึกษา(o-net)ของร.ร.ในเขตพ้ืนที่ ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

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

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว เพ่ือใช้จ่ายในโครงการฟ้า-ชมพู 5,000       โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
เพ่ือใช้จ่ายในโครงการฟ้า-ชมพู รวมพลังต้านยาเสพติด เหมือดแอ่-หนองบัว
รวมพลังต้านยาเสพติด

20 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เพ่ือพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 16,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนลานเพ่ือ เพ่ือใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชน 5,000       โรงเรียน กองการศึกษา
ใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน บ้านโนนลาน
ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน

22 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนา ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 207,760  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด

23 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนา ค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็ก 103,880  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ วัดบูรพาภิรมย์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรกัษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป

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 ค่าจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณี ค่าจัดงานประเพณีต่างๆในเขตทต. 100,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
                                                                                                                                                                                                             โนนสะอาด เช่น ค่าจัดสถานที่ เงิน

รางวัลขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายในนอกในการด าเนินการที่เกี่ยว
เนือ่งกับงานศาสนา งานประเพณี
ท้องถิ่น เช่นงานแห่เทียนพรรษา
งานประเพณีลอยกระทง งานวันของ
ดีเมืองชุมแพ งานประเพณีบุญบั้งไฟ

2 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆที่ทต.โนนสะอาดโนน 40,000     ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
สะอาด หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัด
ขึ้น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ

3 โครงการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก อุดหนุนจัดงานเทศกาลไหมประเพ 20,000     จังหวัด จังหวัดขอนแก่น
เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น

4 โครงการงานกาชาด รวมของดีเมืองชุมแพ อุดหนุนงานกาชาดประจ าปี รวมของ 60,000     อ าเภอชุมแพ อ าเภอชุมแพ
ดีเมืองชุมแพ

5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอชุมแพ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการบริจาค 10,000     อ าเภอชุมแพ ปกครองอ าเภอ
ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมบริจาค โลหิต ดวงตาและอวัยวะประจ าปี ชุมแพ
โลหิต ดวงตาและอวัยวะประจ าปี 2558

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรกัษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป

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

6 โครงการศึกษาดูงานด้านศาสนาและวัฒน อุดหนุนตามโครงการศึกษาดูงาน 30,000     ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ธรรม(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม) ด้านศาสนาแลวัฒนธรรม

7 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย อุดหนุนคณะกรรมการ บ้าน 20,000     บ้านสนามบิน สว่นการศึกษา
ท้องถิ่น ตรุษไทยม.7-ม.8 สนามบิน บ้านโนนเรียน บ้านโนนลาน

8 โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี เพ่ือสนับสนุนการจัดงานพระราช 7,000       อ าเภอชุมแพ ปกครอง
อ าเภอชุมแพ พิธี งานรัฐพิธี อ าเภอชุมแพ อ าเภอชุมแพ

9 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ือสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟให้ 10,000     ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
คงอยู่สบืไป

10 โครงการวันผู้สงูอายุและสบืสานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณีให้คงอยู่สบืไป 130,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ

11 โครงการสง่เสริมจริยธรรม การเรียนรู้การ เพ่ือสง่เสริมจริยธรรม การเรียนรู้การ 30,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ท้องถิ่น ปัญญาท้องถิ่น

12 โครงการบุญมหาชาติ เพ่ืออนุรักษ์บุญประเพณีบุญมหาชาติ 10,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา

13 โครงการปฏบิัติธรรมประจ าปี เพ่ือสง่เสริมการปฏบิัติธรรมของ 20,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรกัษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป

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

14 โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจ าปี เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง 300,000  ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ให้คงอยู่สบืไป

15 โครงการจัดกิจกรรมในงานวันเข้าพรรษา เพ่ืออนุรักษ์บุญประเพณี 20,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
งานวันเข้าพรรษา

16 โครงการเข้าวัดฟังพระสวดมนต์ในวันพระ เพ่ือสง่เสริมการปฏบิัติธรรมของ 10,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ช่วงเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน ประชาชนในชุมชน

17 สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมในวันมาฆบูชา เพ่ืออนุรักษ์บุญประเพณี 10,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
งานวันมาฆบูชา

18 โครงการท าบุญตักบาตร เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณีให้คงอยู่สบืไป 10,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา

19 โครงการท าบุญวันออกพรรษา เพ่ืออนุรักษ์บุญประเพณี 50,000     ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
งานวันออกพรรษา

ล าดับ
พ.ศ.2558

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรกัษาพยาบาลการฟ้ืนฟู

สมรรถนะทางด้านรา่งกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง

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 อุดหนุนค่าโครงการพัฒนางาน เพ่ือจ่ายโครงการพัฒนางานสาธาร 90,000     ทต.โนนสะอาด รพ.สต.
สาธารณสขุมุลฐาน ณสขุมูลฐานในเขตต าบล จ านวน 6 ต าบลโนนสะอาด

หมู่บ้าน 1,2,3,4,7,8 บ้านละ 15,000

2 โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสขุ เพ่ือให้ความรู้กับอสม.และพัฒนางาน 300,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ด้านสาธารณสขุ

3 ค่าจัดซื้อทรายก าจัดยุงลาย/น้ ายาก าจัดยุง เพ่ือค่าจัดซื้อทรายก าจัดยุงลาย/น้ ายาก าจัดยุง 120,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ลาย ลาย

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



1.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรา้งนิสัยรกัการกีฬา กติกาสังคม และสรา้งโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการ

กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

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 ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ค่าจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งทต.โนนสะอาด 220,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
จัด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
 เงินรางวัล พิธีเปิด-ปิด ค่ากรรมการ
 ค่าอาหาร งานกีฬาต่างๆ

2 โครงการกีฬาสสีมัพันธ์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 10,000     ทต.โนนสะอาด สว่นการศึกษา
ทั้ง 2 ศูนย์)

3 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 82,000     ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ให้กับหมู่บ้านต่างๆตามความต้องการ
ของประชาชนและประจ าส านักงาน

4 ค่าจัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองครุภัณฑ์กีฬา 100,000  ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้งประเภท
ต่างๆ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



2.ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แนวทางการพัฒนา  ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน  เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

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

  -   -   -   -   -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



2.ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน

2.2 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ให้กับชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

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 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายเดือนให้ 500,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
กับผู้อายุ 

2 โครงการเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายเดือนให้ 92,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
กับผู้พิการ 

3 โครงการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรายเดือนให้กับ 84,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ผู้ด้อยป่วยเอดส์

4 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ เพ่ืออุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไข 40,000         ปกครองอ าเภอ ปกครองอ าเภอ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละผู้ติดเชื้อ ปัญหาโรคเอดสศ์ูนย์เอดสเ์ฉลิมพระ ชุมแพ ชุมแพ
HIV อ.ชุมแพ ตามโครงการป้องกันและ เกียรติอ าเภอชุมแพ
แก้ไขปัญหาเอดสฯ์

5 ค่าโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญา เพ่ือสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สงุอายุ 25,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ผู้สงูอายุ ให้คงอยู่ต่อไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558  เทศบาลต าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

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 ค่าบ ารุงรักษาทางทุกประเภทที่อยู่ใน เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาทางทุกประเภท 500,000       ทางในต าบล กองช่าง
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด ที่อยู่ในเขตต าบล

2 ค่าบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 100,000       ประปาที่อยู่ในเขต กองช่าง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล. รับผิดชอบของ

เทศบาล
3 ค่าปรับปรุงซอ่มแซมสถานีสบูน้ าด้วย เพ่ือบ ารุงรักษาปรับปรุงซอ่มแซม 20,000         หมู่ที่ 6 กองช่าง

ไฟฟ้า บ้านโนนหัน ม.6 สถานีสบูน้ าด้วยไฟฟ้า

4 โครงการจัดซื้อเต็น เก้าอ้ี โต๊ะหมู่ที่ 5 จัดซื้อเต็นท,์ เก้าอ้ี,โต๊ยาว 100,000       ม.5 กองช่าง

5 โครงการจัดซื้อเต็น เก้าอ้ี โต๊ะ หมู่ที่ 8 จัดซื้อเต็นท,์ เก้าอ้ี,โต๊ยาว 100,000       ม.8 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างคลองสง่น้ า เพ่ือก่อสร้างคลองสง่น้ าดาดคอนกรีต 340,000       ม.2 กองช่าง
ดาดคอนกรีต ม.2 สายจากวัดบูรพา-ถนนมะลิวัลย์

7 โครงการขุดลอกคลองสง่น้ า ม.7 เพ่ือขุดลอกคลองสง่น้ าบริเวณ 100,000       ม.7 กองช่าง
ข้างบึงห้วยแย้ ม.7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

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

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านผู้ใหญ่บ้าน 310,000       ม.3 กองช่าง
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนายน้อย  ผ่อนดี กว้าง 3.5 เมตร

ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายร่ืน 190,000       ม.4 กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  จ ารัสบุญ กว้าง 4.0 เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเสยี เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ าเสยีต่อจาก- 200,000       ม.8 กองช่าง
 หมู่ที่ 8 สายเดิม กว้าง  0.30 เมตร ยาว 119 เมตร 

ลึก 0.30 เมตร
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม 100,000       ม.6 กองช่าง

โนนทอง หมู่ที่ 6 โนนทอง หมู่ที่ 6 ยาว 50 เมตร 
กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร

12 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ม.1 เพ่ือปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้าน 250,000       ม.1 กองช่าง
ร่องแซงต่อจากจุดเดิมที่ได้ท าการ
ซอ่มแซม(ด้านทิศตะวันออกของถนน)
กว้าง 1 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 460 เมตร

13 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพ่ือปรับปรุงซอ่มแซมถนนสู่แหล่ง 200,000       ม.9 กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร ม.9 เกษตร สายทางเข้าบ้านโนนสะอาด-ถนน

คสล.บ้านมิตรภาพ ระยะทาง 1,100 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

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

14 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม เพ่ือปรับปรุงซอ่มแซมศูนย์พัฒนา 100,000       ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนสะอาด เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด

15 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม เพ่ือปรับปรุงซอ่มแซมศูนย์พัฒนา 100,000       ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ เด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.2 แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิน่

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 โครงการให้บริการการแพทย์ฉกุเฉนิ เพ่ือให้บริการการแพทย์ฉกุเฉนิแก่ 601,400       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ประชาชนในพ้ืนที่

2 โครงการจัดต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกั้น) เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง 30,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่

3 โครงการจัดต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกั้น) เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง 30,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือฝึกอบรมฟ้ืนฟูผู้ปฏบิัติการการ 250,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
สมาชิก อปพร. แพทย์ฉกุเฉนิเบื้องต้น

5 โครงการบรรเทาความเดือนร้อนกรณี เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของ 1,000,000    ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ฉกุเฉนิ ประชาชนในกรณีฉกุเฉนิเร่งด่วน เช่น

น้ าท่วม ไฟไหม้ ถนนช ารุดเสยีหาย
วาตภัย หรือภัยพิบัติ ตลอดจนความ
เดือนร้อนของสาธารณะชนในกรณี
อ่ืนๆ เช่นความแห้งแล้ง เป็นต้น

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.3 แนวทางการพัฒนา  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

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

  -   -   -   -   -   -

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการรกัษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอด

อบายมุข โดยชุมชนมีส่วนรว่ม

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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข 30,000         ปกครองจังหวัด ปกครองจังหวัด
ติดจังหวัดขอนแก่น ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น

2 โครงการสร้างความเข้มแข็งประชาคม อุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็ง 40,000         ปกครองอ าเภอ ปกครอง
หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ประชาคมหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติด ชุมแพ อ าเภอชุมแพ

3 อุดหนุนชมรมลูกเสอืชาวบ้าน เพ่ือใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมชม 40,000         เทศบาล. ชมรมลูกเสอื
อ าเภอชุมแพ รมลูกเสอืชาวบ้าน ชาวบ้าน

4 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรชุมแพ เพ่ือใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ 20,000         ปกครองอ าเภอ ปกครองอ าเภอ
เพ่ือใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมแพ ชุมแพ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน

4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

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 โครงการอุดหนุนเกษตรอ าเภอชุมแพ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการเพ่ิม 200,000     ทต.โนนสะอาด ส านักงานเกษตรฯ
ศักยภาพการบริการด้านการเกษตร
(โครงการสง่เสริมเมล็ดข้าวพันธุ์ด)ี

2 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร 30,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร เพ่ืออบรมอาชีพให้กับเกษตรกร 30,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
(การดูแลและซอ่มแซมเคร่ืองจักรขนาดเล็ก)

4 โครงการจัดท าเรือนเพาะช าเพ่ือสง่เสริม เพ่ืออบรมอาชีพให้กับเกษตรกร 40,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการฉดีวัคซนีโรคพิษสนุัขบ้า เพ่ือดูแล สง่เสริมสขุภาพของคนใน 30,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ชุมชน

6 โครงการสง่เสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เพ่ืออบรมอาชีพให้กับเกษตรกร 50,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน

4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

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

7 โครงการจัดสร้างบ่ออนุบาลลูกปลาวัยอ่อน เพ่ืออบรมอาชีพให้กับเกษตรกร 100,000     ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

8 โครงการส ารวจข้อมูลเกษตรกรและแผน เพ่ืออบรมอาชีพให้กับเกษตรกร 10,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
พัฒนาการเกษตรระดับต าบล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



5.ยุทธศาสตรก์ารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนา เสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรกัษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

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 โครงการก าจัดวัชพืชบึงห้วยต้อน เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติใน 100,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



5.ยุทธศาสตรก์ารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน  าเสีย

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 ต่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือเป็นสถานที่ในการทิ้งขยะมูล 100,000       อบต.ดงบัง ส านักปลัด
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ฝอยของต าบล

5.ยุทธศาสตรก์ารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการบุกรกุที่สาธารณะ

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 โครงการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารังวัดที่สาธารณะ 30,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ประโยชน์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

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

  -   -   -   -   - 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



7.ยุทธศาสตรก์ารการพัฒนาระบบบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในรปูประชาคม

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 โครงการ ทต.โนนสะอาดพบประชาชนเพ่ือ เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ 20,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาต าบลสามปี ประชาชนชนทุกหมู่บ้าน

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ 10,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เพ่ือบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประชาชนทุกหมู่บ้าน

7.ยุทธศาสตรก์ารการพัฒนาระบบบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกิจการของทต.โนนสะอาดและการบรหิารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

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 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือให้ด าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิก 100,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
และผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



7.ยุทธศาสตรก์ารการพัฒนาระบบบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบลสมาชิกสภาทต.โนนสะอาดให้มีความรู ้คุณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน

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 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากร ทต.โนนสะอาด 150,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ให้มีประสทิธิภาพในการท างาน

7.ยุทธศาสตรก์ารการพัฒนาระบบบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือการบรหิารงานและบรกิารประชาชน

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 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ เพ่ืออุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 20,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
หรือการจ้างของอปท. อบต.หนองเขียด

2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ 120,000       ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อินเตอร์เน็ต

3 ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือประชาสมัพันธ์ผลงานต่างๆของ 30,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อปท.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีพ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด



บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ คิดเป็นรอ้ยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ สป.,กองการศึกษา
รพ.สต

2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ส านักปลัด
ปกครองอ าเภอ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่ สป.,กองชา่ง
ปกครองอ าเภอ
ปกครองจังหวัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน ส านักปลัด
การค้าและการลงทุน ส านักงานเกษตรฯ

5. ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด
และสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ส านักปลัด

กองการศึกษา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สป.,ส่วนการคลัง
บ้านเมืองที่ดี กองชา่ง

กองการศึกษา

รวมทั้งสิ้น 96 100.00                  12,054,580             100.00                      

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

49 51.04                        5,392,180                    44.73                             

5 5.21                          741,000                       6.15                               

24 25.00                        4,751,400                    39.42                             

-                          -                            -                               -                                 

7                             7.29                          450,000.00                  3.73                               

3 3.13                          230,000                       1.91                               

8 8.33                          490,000                       4.06                               

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลโนนสะอาด
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