




แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการวนัเดก็แห่งชาติ จดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 50,000           เทศบาลต าบลโนนสะอาด กองการศึกษา

2 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ่้าย  - คา่จดัการเรียนการสอน 274,510          - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 2 ศนูย์ กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา  - คา่หนงัสือเรียน    1. ศนูยโ์นนสะอาด

 - คา่อุปกรณ์การเรียน    2. ศนูยว์ดับูรภาภิรมย์
 - คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

3 โครงการพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพ เพ่ิมและพฒันาศกัยภาพใหก้บั 40,000            - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 2 ศนูย์ กองการศึกษา
ครูท่ีสงักดัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครูผูดู้แลเดก็ และ ผูดู้แลเดก็    1. ศนูยโ์นนสะอาด

   2. ศนูยว์ดับูรภาภิรมย์
4 โครงการอาหารกลางวนัให้ อุดหนุนคา่อาหารกลางวนัใหก้บั 780,000          - โรงเรียนสงักดั สพฐ.ในเขตต าบล กองการศึกษา

นกัเรียนสงักดั สพฐ. ในเขต โรงเรียนสงักดั สพฐ.ในเขตต าบล โนนสะอาด 
ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด     1. โรงเรียนบา้นโนนบุรุษ

    2. โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบวั
    3. โรงเรียนบา้นโนนลาน

พ.ศ.2563

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด    อ ำเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมทีม่ีคุณภำพ

1.1   แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั จดัอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรียน 475,300          - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 2 ศนูย์ กองการศึกษา
ใหแ้ก่ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  จ  านวน 2 ศนูย์    1. ศนูยโ์นนสะอาด

   2. ศนูยว์ดับูรภาภิรมย์

6 คา่อาหารเสริม (นม)  โรงเรียน จดัหาอาหารเสริม(นม) ใหก้บั 373,590          - โรงเรียนบา้นโนนบุรุษ กองการศึกษา
สงักดั สพฐ.ในเขตต าบล นกัเรียนสงักดั สพฐ.ในเขต  - โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบวั
โนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด  - โรงเรียนบา้นโนนลาน

7 คา่อาหารเสริม (นม)  โรงเรียน จดัหาอาหารเสริม(นม) ใหก้บั 185,800          - ศนูยฯ์  บา้นโนนสะอาด กองการศึกษา
ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  จ  านวน 2 ศนูย์  - ศนูยฯ์  วดับูรพาภิรมย์
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

8 โครงการโตไปไมโ่กง จดักิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึก 30,000            - ศนูยฯ์  บา้นโนนสะอาด กองการศึกษา
ใหเ้ดก็นกัเรียนทั้ง 2 ศนูย์  - ศนูยฯ์  วดับูรพาภิรมย์  

พ.ศ.2563
สถำนที่ด ำเนินกำร

พ.ศ.2562
โครงกำร



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 าจดัลูกน ้ายงุลาย เพ่ือก าจดัลูกน ้ายงุลาย 100,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
และป้องกนัการแพร่ระบาด งานสาธารณสุข

2 โครงการพฒันาศกัยภาพ จดักิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 300,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
เครือขา่ยสุขภาพชุมชน เพ่ือเพ่ิม ใหก้บัเครือขา่ยสุขภาพชุมชน งานสาธารณสุข
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  
สาธารณสุขมลูฐาน จ านวนไมน่อ้ยกว่า 200 คน

3 โครงการสตัวป์ลอดโรค ด าเนินการป้องกนัและควบคุม 40,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ โรคพิษสุนขับา้ งานสาธารณสุข

4 โครงการสมทบเงินหลกัประกนั เป็นเงินสมทบกองทุนประกนั 265,320         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินเทศบาล งานสาธารณสุข
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด ตามสดัส่วน

เงินสมทบเทศบาลขนาดเลก็
สมทบไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  50 640,000         

5 โครงการพระราชด าริ สนบัสนุนการขบัเคล่ือนโครง 180,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ดา้นสาธารณสุข การตามแนวทางพระราชด าริ งานสาธารณสุข

ดา้นสาธารณสุข

สถำนที่ด ำเนินกำรโครงกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1.2   แผนงำนสำธำรณสุข



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการบริการการแพทย์ ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ฉุกเฉิน เทศบาลต าบลโนนสะอาด ผูป้ฏิบติัการฉุกเฉิน และผูป้ฏิบติังาน งานสาธารณสุข

ในชุมชนหรือพ้ืนท่ี
7 โครงการจดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี อุดหนุนส านกังานสาธารณสุข 30,000           ส านกังานสาธารณสุข ส านกัปลดั

และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระ อ าเภอชุมแพ เพ่ือจดักิจกรรม อ าเภอชุมแพ งานสาธารณสุข
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี และ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

พ.ศ.2562
โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการจดังานประเพณีตรุษไทย จดังานประเพณีตรุษไทย 30,000           บา้นสนามบิน  หมู่ท่ี 7 กองการศึกษา
ประเพณีทอ้งถ่ินของไทยคอนสาร หมู่ท่ี 7,8 บา้นโนนเรียน  หมู่ท่ี  8
หมู่ท่ี  7-8

2 โครงการส่งเสริมการพฒันา จดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันา 100,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุ

3 อุดหนุนโครงการจดังาน อุดหนุนโครงการการจดังาน 60,000           อ าเภอชุมแพ กองการศึกษา
ประจ าปี รวมของดีเมืองชุมแพ ประจ าปี รวมของดีเมืองชุมแพ  
อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 2563 ในการจดังาน

เพ่ือสืบสานวฒันธรรมอนัดีของ
ทอ้งถ่ินอ าเภอชุมแพ

4 โครงการจดัการแขง่ขนักีฬา จดัการแขง่ขนักีฬาส าหรับ 80,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
 - ประชาชนในต าบล
 - บุคลากรในเทศบาล  
 - ร่วมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ

5 โครงการจดังานรัฐพิธี จดังานรัฐพิธีต่างๆ ของ 15,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

โครงกำร
พ.ศ.2562

สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2563

1.3   แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม  และนันทนำกำร



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 อุดหนุนโครงการจดังาน อุดหนุนโครงการจดังานราชพิธี 15,000           อ าเภอชุมแพ กองการศึกษา
พระราชพิธี  งานรัฐพิธี งานรัฐพิธีของอ าเภอชุมแพ  

ประจ าปี  2563

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02
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แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพ จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้และ 50,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
อาสาสมคัรป้องกนัภยั ศึกษาดูงานใหก้บั  อปพร. งานป้องกนัฯ
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

2 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ ตั้งจุดตรวจรอง (จุดสกดักั้น) 60,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั เทศกาลปีใหมแ่ละ งานป้องกนัฯ

เทศกาลสงกรานต์

โครงกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สถำนที่ด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด    อ ำเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่

3.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 อุดหนุนโครงการป้องกนัและ อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000           ศนูยอ์  านวยการป้องกนัและ ส านกัปลดั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ปราบปรามยาเสพติด งานป้องกนัฯ
จงัหวดัขอนแก่น ยาเสพติดของจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (ศอปส.จ.ขก.)

2 อุดหนุนโครงการป้องกนัและ อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 40,000           ท่ีท  าการปกครองอ าเภอชุมแพ ส านกัปลดั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ศนูยป้์องกนัและปราบปราม งานป้องกนัฯ
อ าเภอชุมแพ ยาเสพติดของอ าเภอชุมแพ ยาเสพติดอ าเภอชุมแพ

(ศป.ปส.อ.ชุมแพ)

3.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการก่อสร้างผนงักนัน ้า คสล. ก่อสร้างผนงักนัน ้า คสล. 199,000         บา้นโนนสะอาด กองช่าง
หนองฆ่าแข ้ บา้นโนนสะอาด สูง 2.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หมู่ท่ี  1
หมู่ท่ี  1 หนา 0.20 เมตร

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 195,000         บา้นเหมือดแอ่ กองช่าง
คสล. (สายบา้นนางรัศมี - บา้น กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หมู่ท่ี  2
นางนอ้ง) บา้นเหมือดแอ่ หมู่ท่ี 2 และมีความยาวรวมไมน่อ้ยกว่า

155  เมตร

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 76,000           บา้นเหมือดแอ่ กองช่าง
คสล. (ต่อจากจุดเดิม - บา้นนาย กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หมู่ท่ี  2
พิจิตร) บา้นเหมือดแอ่ หมู่ท่ี 2 และมีความยาวรวมไมน่อ้ยกว่า

46  เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน  คสล. 109,000         บา้นหนองบวั กองช่าง
(สายบา้นนางกิมราญ - วดัสว่าง กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร หมู่ท่ี  3
ศรีบุญเรือง) บา้นหนองบวั หนา  0.15  เมตร มีพ้ืนท่ีรวม
หมู่ท่ี  3 ไมน่อ้ยกว่า  180  ตร.ม.

สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3.3  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้าและ 489,000         บา้นโนนลาน กองช่าง
และบ่อรับน ้า คสล. ภายในบา้น บ่อรับน ้า คสล. รอบหมู่บา้น หมู่ท่ี  4
โนนลาน  หมู่ท่ี 4 และภายในหมู่บา้น

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้าและ 45,000           บา้นแสนสุข กองช่าง
และบ่อรับน ้า  คสล. บ่อรับน ้า คสล.  หมู่ท่ี  5
(สายหนา้บา้นนายบุญเพง็) ขนาด 0.80x0.80x0.80 เมตร
บา้นแสนสุข  หมู่ท่ี  5 หนา 0.10 เมตร จ านวน 1 บ่อ

วางท่อระบายน ้าคอนกรีตขนาด
0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ
จ านวน  28 ท่อน

7 โครงการปรับปรุงระบบเสียง ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 120,000         บา้นสมบูรณ์สุข กองช่าง
ตามสายภายในหมู่บา้น ภายในหมู่บา้น  พร้อมติดตั้ง หมู่ท่ี  6
บา้นสมบูรณ์สุข หมู่ท่ี 6 ล าโพงฮอร์น 4 จุด และชุด

เคร่ืองขยายเสียง 1 ชุด

8 โครงการก่อสร้างฝาปิด ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน ้า คสล. 100,000         บา้นโนนเรียน กองช่าง
รางระบายน ้า คสล. ขนาด 0.40x1.00x0.10  เมตร หมู่ท่ี  8
(จากบา้นนายอิสระพงษ ์- จ านวน  201  ฝา
จุดส้ินสุดรางระบายน ้า)
บา้นโนนเรียน  หมู่ท่ี 8

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการก่อสร้างประตูน ้า คสล. ก่อสร้างประตูน ้า  คสล. 40,000           บา้นโนนเรียน กองช่าง
(จากจุดปลายรางน ้า - ล าน ้าเชิญ) เปิด - ปิด จ  านวน  2  จุด หมู่ท่ี  8
บา้นโนนเรียน  หมู่ท่ี 8

10 โครงการก่อสร้างทางลาดเอียง ก่อสร้างทางลาดเอียง คสล. 200,000         ทต.โนนสะอาด กองช่าง
คสล. ส าหรับผูสู้งอายแุละ ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร
ผูพิ้การ  อาคารส านกังานเทศบาล ยาว 10.00 เมตร  พร้อมชุดราวจบั
ต าบลโนนสะอาด

11 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ก่อสร้างลาน คสล. 165,000         ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ภายในบริเวณส านกังาน หนา  0.15 เมตร   มีพ้ืนท่ีผิว
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ไมน่อ้ยกว่า  290.00  ตร.ม.

12 โครงการปรับปรุงศนูยฝึ์กอาชีพ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 460,000         อาคารศนูยฝึ์กอาชีพ กองช่าง
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ศนูยฝึ์กอาชีพเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลโนนสะอาด

โนนสะอาด

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02



แบบ  ผด.02



แบบ  ผด.02

 



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการอบรมและพฒันา อบรมและพฒันากลุ่มสตรีใน 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
อาชีพสตรี เขตต าบลโนนสะอาด งานสงัคมฯ

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต การฝึกอบรมใหค้วามรู้ และศึกษา 200,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ผูสู้งอายุ ดูงาน เพ่ือใหผู้สู้งอายสุามารถ งานสงัคมฯ

พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้ง
ทางกายและใจ 230,000         

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด    อ ำเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน   กำรค้ำ   และกำรลงทุน

4.1   แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการส่งเสริมอาชีพ จดัอบรมและส่งเสริมอาชีพ 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ทางการเกษตร ทางการเกษตร  ใหก้บักลุ่มเกษตร งานการเกษตร

ในต าบลโนนสะอาด

4.2   แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการส ารวจรังวดัท่ีสาธารณ- ส ารวจและรังวดัท่ีสาธารณ- 5,000             พ้ืนท่ีในต าบลโนนสะอาด ส านกัปลดั
ประโยชน์ภายในเขตต าบล ประโยชน์ภายในต าบล งานนิติการ

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการบริหารจดัการขยะ ด าเนินการบริหารจดัการขยะ 200,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ของเทศบาล ของเทศบาล งานเกษตร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด    อ ำเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น

5.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

5.1   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5.2   แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการอบรมการจดัการขยะ จดัอบรมการจดัการขยะอินทรีย์ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
อินทรียใ์นครัวเรือน ในครัวเรือน งานเกษตร

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์ จดักิจกรรมปลูกตน้ไม้ 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั

ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ งานเกษตร

สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5.4   แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5.3   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร



แบบ  ผด.02



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด    อ ำเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ว

6.1   แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 อุดหนุนโครงการศนูยป์ฎิบติั อุดหนุนงบประมาณเพ่ือสนบั 27,000           อ าเภอชุมแพ ส านกัปลดั
การร่วมในการช่วยเหลือ สนุนศนูยป์ฏิบติัการร่วมในการ งานป้องกนัฯ
ประชาชนขององคก์รปกครอง ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอชุมแพ อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น
จงัหวดัขอนแก่น

2 โครงการพฒันาการจดัท าแผนท่ี จดัท าหรือปรับขอ้มลูแผนท่ี 50,000           ทต.โนนสะอาด กองคลงั
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด

3 โครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ จดัรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 10,000           ทต.โนนสะอาด กองคลงั
ใหค้วามรู้เร่ืองภาษีทอ้งถ่ิน ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัเกบ็

ภาษีแต่ละประเภทใหป้ระชาชน
ไดมี้ความรู้และเขา้ใจ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด    อ ำเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น

7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทีด่ี

7.1   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงกำร



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจดัการเลือกตั้ง ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้และ 300,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
จดัการเลือกตั้งของเทศบาล งานนิติการ
ต าบลโนนสะอาด

387,000         

5 โครงการฝึกอบรมและ จดัอบรมและศึกษาดูงาน 50,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั

ศึกษาดูงานของบุคลากร นอกสถานท่ีส าหรับผูบ้ริหาร งานบุคคล

ทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล  พนกังาน

ลูกจา้งเทศบาลต าบลโนนสะอาด

และผูส้งัเกตการณ์

797,000         

6 โครงการอบรมวินยัส าหรับ จดัอบรมวินยัใหก้บัพนกังาน 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั

พนกังานเทศบาลและ และลูกจา้งเทศบาลต าบล งานนิติการ

พนกังานจา้ง โนนสะอาด

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 15,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
แบบบูรณาการ แผนด าเนินงาน และติดตามแผนฯ งานวิเคราะห์ฯ

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน จดักิจกรรมออกพ้ืนท่ีพบปะ 10,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ประชาชนในต าบลโนนสะอาด งานพฒันาชุมชน
ทั้ง  9  หมู่บา้น  ร่วมกบัคณะ
ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
พนกังาน   และลูกจา้ง

7.2   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02



แบบ  ผด.02



แบบ  ผด.02



แบบ  ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คดิเป็นร้อยละของ จ ำนวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผดิชอบหลัก

1.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
     1.1  แผนงานการศึกษา 8 14.29                        2,209,200.00    10.88                          กองการศึกษา
     1.2  แผนงานสาธารณสุข 7 12.50                        935,320.00       4.61                            ส านกัปลดั
     1.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม  และนนัทนาการ 6 10.71                        300,000.00       1.48                            กองการศึกษา

รวม 21                      37.50                        3,444,520.00    16.96                          
2.  ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
     2.1  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 1.79                          10,000.00         0.05                            ส านกัปลดั
     2.2  แผนงานงบกลาง 3 5.36                          13,474,800.00  66.36                          ส านกัปลดั

รวม 4                        7                                13,484,800.00  66                               
3.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเมืองและชุมชนน่ำอยู่
      3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.57                          110,000.00       0.54                            ส านกัปลดั
      3.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 3.57                          70,000.00         0.34                            ส านกัปลดั
      3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 21.43                        2,198,000.00    10.83                          กองช่าง

รวม 16                      29                             2,378,000.00    12                               

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน    ประจ ำปีงบประมำณ    พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด     อ ำเภอชุมแพ    จังหวดัขอนแก่น

ยุทธศำสตร์/แผนงำน



แบบ  ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คดิเป็นร้อยละของ จ ำนวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผดิชอบหลัก

4.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชน กำรค้ำและกำรลงทุน
      4.1  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2 3.57                          230,000.00       1.13                            ส านกัปลดั
      4.2  แผนงานการเกษตร 1 1.79                          30,000.00         0.15                            ส านกัปลดั

รวม 3                        5.36                          260,000.00       1.28                            
5.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม
     5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.79                          5,000.00           0.02                            ส านกัปลดั
     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.79                          200,000.00       0.99                            ส านกัปลดั
     5.3  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.79                          20,000.00         0.10                            ส านกัปลดั
     5.4  แผนงานการเกษตร 1 1.79                          30,000.00         0.15                            ส านกัปลดั

รวม 4                        7                                255,000.00       1                                 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรท่องเที่ยว
     6.1  แผนงานเคหะและชุมชน -                     -                            -                    -                              กองช่าง

รวม -                     -                            -                    -                              
7.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
      7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6                        10.71                        457,000.00       2.25                            ส านกัปลดั/กองคลงั

      7.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2                        3.57                          25,000.00         0.12                            ส านกัปลดั
รวม 8                        14                             482,000.00       2                                 

รวมทั้งส้ิน 56                      100                           20,304,320.00  100                             

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ



แบบ  ผด.01



แบบ  ผด.01

 



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการสนบัสนุนกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ 10,000           อ าเภอชุมแพ ส านกัปลดั
การบริจาคโลหิต  ดวงตา สนบัสนุนกิจกรรมการบริจาค งานสงัคมฯ
และอวยัวะ โลหิต ดวงตาและอวยัวะ

ของอ าเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น

2.1   แผนงำนสังคมสงเครำะห์

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด    อ ำเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น

2.  ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ  ผด.02

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการสงเคราะห์ จ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุหก้บั 10,492,800    หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 ส านกัปลดั
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิตามประกาศ งานสงัคมฯ

เทศบาล

2 โครงการสงเคราะห์ จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ 150,000         หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 ส านกัปลดั
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ใหก้บัผูป่้วยเอดส์ท่ีขอรับการ งานสงัคมฯ

สงเคราะห์ตามระเบียบท่ีก าหนด

3 โครงการสงเคราะห์ จ่ายเงินเบ้ียความพิการใหก้บั 2,832,000      หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 ส านกัปลดั
เบ้ียยงัชีพความพิการ คนพิการ ทีมีสิทธิตามประกาศ งานสงัคมฯ

เทศบาล

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.2   แผนงำนงบกลำง



แบบ  ผด.02



แบบ  ผด.02



๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 



๒ 
 

 
 

  บทนำ 
                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ 
การปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยให้กำหนดไว้ในหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐมาตรา ๗๘ กำหนดให้รัฐจะต้อง
กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่
มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๗ ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอีกด้วย 
 

                   กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
เอง โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน  ให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

 วัตถุประสงคข์องแผนการดำเนินงาน  
๑.  แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 

การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทาง
ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน 

๒.  แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ 
ดำเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

๓.  แผนการดำเนินงาน  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
  ๓.๑  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
  ๓.๒  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ  ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๓  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

ส่วนที่  ๑  บทน ำ 



๓ 
 

  ๓.๔  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สำหรับองค์การบริหารส่วนจั งหวัด  ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๕  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 
 

  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  
๔  ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ  ๒๖  และ ข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้
ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  แผนการดำเนินงานจะกำหนด 
รายละเอียดแผนงานของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   ถูกบรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปี 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ 

 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 
 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ 
และงบประมาณ 
(แบบ  ผด.01) 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ 
กิจกรรม / งบประมาณ 

(แบบ  ผด.02) 
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